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   سيرةٌ ذاتيةٌ 
  
  

  حسين جابر عبد الحميد عيسى حسن الخاقاني : االسم
  النجف االشرف – 1959/أيلول  /5:  تاريخ و محل الوالدة

  أوالدثالثة  متزوج / الحالة االجتماعية:
  

   ي:علمالتحصيل ال
  

o  / 2008 / جامعة بغداد/ كلية اإلدارة واالقتصاددكتوراه اقتصاد   
o 1985ة بغداد/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ماجستير اقتصاد / جامع  .  
o /1981بكالوريوس  اقتصاد / جامعة بغداد/ كلية اإلدارة واالقتصاد. 

  
  اللغات التي اجيدها :

  
   اللغة االنكليزية اضافة الى اللغة العربية  

  
  مكان العمل : 

   
  وزارة المالية  /  الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 

Iraqi Fund for External Development ( I.F.E.D.) 
  

  في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 16/1/1990 تاريخ التعيين ألول مرة :
  

  )ندوق العراقي للتنمية الخارجية الص مكلف بإدارة(  معاون مدير عام الدرجة الوظيفية الحالية :
  
   comgmailhuseinjaber@   huseinjaber@yahoo.com.      عنوان البريدي :ال
                               

  : في الصندوق العراقي  المهام الوظيفية
  

  .  1996- 1993مسؤول قسم االستثمارات والشركات  -1
  .  2001-1994مسؤول وحدة الحاسبة اإللكترونية  -2
  .  1999-1996ر قسم االستثمارات والشركات المشتركة مدي -3
 .  1999مدير في لجنة اتفاقيات التمويل /مسؤول االتفاقيات المالية مع الدول العربية   -4
 . 2011وحتى  2007مدير قسم االتفاقيات المالية منذ عام  -5
 . 2011خبير اقتصادي في الصندوق العراقي ومشرف على قسم االتفاقيات منذ  -6
  2016 –ن مدير عام في الصندوق العراقي في شباط معاو -7
  . 2016/  شباطالصندوق العراقي للتنمية الخارجية منذ  بإدارةمكلف حالياً  -8
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  : خرى مهام االال
  

متكونة  هيئة قضائية تمييزية خاصة بقضايا ضريبة العقاروهي عضو ديوان ضريبة العقار ( .1
 ، وتم نشر تسميتنا في الجريدة الرسمية ) من قاٍض بدرجة مدير عام وعضوية مثلين اثنين

  .وال نزال مستمرين في عضوية الديوان حتى اآلن  2001عام 
 . 2014عضو مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية منذ عام  .2
 2016 –عضو مجلس ادارة الشركة العربية لتصنيع الدجاج في السودان  .3
  2017 –العراق في صندوق االوبك للتنمية محافظ  .4
  2016 –الدولي  المحافظ المناوب للعراق في صندوق النقد .5
   2017 –المناوب للعراق في البنك االسالمي للتنمية المحافظ  .6

  
  : والموقتة اللجان الدائمة

  
  .-2003  2000لجنة تقييم دراسات الجدوى االقتصادية عام  -1
  .  2001و  2000وزارة المالية في اللجنة العراقية السودانية المشتركة عام  تثلم -2
 ممثل وزارة المالية لدى مجلس شورى الدولة في لجنة دراسة مشاريع اتفاقيات تجنب االزدواج -3

  الضريبي بين العراق والدول العربية .
 .الم ممثل  وزارة المالية في عدد من اللجان المشتركة مع الدول الع -4
دراسة االتفاقيات المعقودة بين العراق ودولة جيكوسلوفاكيا الخاصة بجنة للاوزارة المالية في  ممثل -5

 .  2009السابقة 
 . 2010 –لشركة التعدين العربية  في اجتماعات الهيئة العامة الصندوق العراقيمثلت  -6
 . ممثل وزارة المالية في اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر التي ترأسها وزارة البيئة -7
ممثل وزارة المالية في اللجنة الخاصة بدراسة االتفاقيات المعقودة بين العراق ويوغسالفيا السابقة  -8

 التي تديرها وزارة الخارجية .
 وحتى االن . 2012منذ عام   ندوق المناخ االخضرممثل وزارة المالية في ص -9

 . 2014منسق وزارة المالية في لجنة تقييم المنظمات الدولية واالتفاقيات الدولية  في مجلس الوزراء -10
 .2015مثلت الصندوق العراقي في اجتماعات الجمعية العامة لشركة سنيم  -11
االقتصادي  لإلنماءوالصندوق العربي ترأست وفد الصندوق العراقي للتنسيق مع الصندوق الكويتي  -12

 . 2015 –واالجتماعي 
 COP-21 /2015مثلت وزارة المالية في مؤتمر التغيرات المناخية الدولي  -13
 بشأن االتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية . 93و  7عضو لجنة االمرين الديوانيين   -14
  2015 –المشاركة في مفاوضات مع بنك االستثمار االوربي في برلين  -15
  2016 –بشأن دراسة ملف االهوار  2015لسنة  22عضو لجنة االمر الديواني رقم  -16
  2016 –لمجلس محافظي البنك االسالمي في جاكارتا  41حضور االجتماع السنوي/  -17
لحضور االجتماع السنوي االول ألعضاء بنك االستثمار االسيوي للبنية التحتية  العراقيوفد الأس رت -18

  2016 –في الصين وتمثيل العراق بصفة مراقب في الصين 
 
  الدورات التدريبية :أهم 

  
  .1990 / التحليل المالي وتحليل ميزانيات المصارف/ اتحاد المصارف العربية -1
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  .1990 كز القومي للتطوير اإلداري/دراسات الجدوى وتقييم المشاريع /المر  -2
  .DBASE-III / 1992 دورة برمجة على الكومبيوتر  -3
اري /  -4 دريب التج ز الت ارة / مرك داد وزارة التج ة / بغ ارة العالمي ة التج ة ومنظم السياسات التجاري

1993.  
  .2000 سياسات القطاع الخارجي/صندوق النقد العربي/ أبو ظبي /  -5
 )2001عمان (نظمها البنك اإلسالمي للتنمية/ /ك المركزي األردنيالعمليات المصرفية /البن  -6
  في بغداد 2006 –2004خالل  )  ( NDIدورات تدريبية اقامها المعهد الوطني الديمقراطي  -7
اد /  -8 ة واالقتص بة والموازن تراليا دورة المحاس ة  –اس ترالية للتنمي ة االس ا الوكال انبيرا / نظمته ك

 . AUSAID (–  2010( الدولية
ارات دورة  -9 د مه ة / معه ريبي الدولي ب االزدواج الض ات تجن ي اتفاقي اوض ف ان /  pwcالتف / عم

 .2013األردن 
 .2013الدورة التخصصية في المعاهدات الدولية / مركز الوعي القانوني / القاهرة /  -10
 . 2013الشراكة االقتصادية واإلدارة المالية وإدارة الموازنة / تشيكيا / براغ / دورة  -11
  . 2015عمان /  –دورة مهارات التفاوض على االتفاقية الدولية للتغيرات المناخية  -12

  
  

  النشاطات العلمية:
  

ي  -1 ة ) وه دول النامي ادي لل تقرار االقتص ى االس اره عل ادي وأث اد االقتص وان ( الفس ة بعن دراس
  . 2008اطروحة الدكتوراه الحائزة على تقدير امتياز من جامعة بغداد عام 

ة بع -2 وان دراس تير ن الة الماجس ي رس ا ) وه اق تطوره ا وآف ة ، واقعه ة العربي ناعة التحويلي ( الص
 . 1985الحائزة على تقدير جيد جداً من جامعة بغداد عام 

  في كليات مختلفة .اطاريح الماجستير في االقتصاد عدد من مناقشة تقييم والمشاركة في  -3
  اتفاقيات التمويل . وقسمقسم االستثمارات غير المنشورة لصالح  والتقارير عدد من الدراسات  -4
ام  -5 ن األقس دد م ي ع ل ف ة العم رض مكنن وتر لغ ات الكومبي ن برمجي دد م ميم ع ندوق  تص ي الص ف

  . العراقي للتنمية الخارجية
بي  -6 الي والمحاس دريب الم ز الت ي مرك رات ف اء محاض ة إلق وزارة المالي ابع ل ة  الت ال برمج ي مج ف

 .1995الحاسوب 
اون 1995اد تقرير التنمية الشاملة في العراق لعام ساهمت في اعد -7 دة بالتع م المتح ه االم ذي اعدت ، ال

 مع جمعية االقتصاديين العراقيين .
ة  –دراسة حول قانون التضمين ومقترحات لتطويره  -8 ة الخارجي ي للتنمي ،  2010 –الصندوق العراق

 .ارسلت الى الدائرة القانونية
يدراسة حول التسهيالت واالمتياز -9 تثمر االجنب ي للمس انون العراق ا الق ي يمنحه م  2010 –ات الت ، ت

 .اعمامها على دوائر وزارة المالية وارسلت نسخ منها لوزارة الخارجية وهيئة االستثمار
دم  -10 ذي ق اعداد تقرير المشاركة في دورة المحاسبة والموازنة واالقتصاد التي عقدت في استراليا وال

  2010 –استراليا وترجمته االكاديمية الى االنكليزية  –لكية في ملبورن الى االكاديمية العلمية الم
 .اقسام الصندوق العراقي  ةطأنشحول مختلفة رير اتق -11
 اعداد دليل استرشادي لقسم االتفاقيات بشأن االتفاقيات الدولية من االعداد وحتى التوقيع . -12
 كافة التعديالت .اعداد كراس بالقوانين التي صدرت بحق الصندوق العراقي مع  -13
 اعداد كراس يتضمن معلومات عن رؤساء الصندوق منذ تأسيسه وحتى االن . -14
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 . اعداد كراس تعريفي بقروض الصندوق العراقي منذ تأسيسه يتضمن تحليالً التفاقية القرض -15
  . المشتركة العربية دليل استرشادي لممثلي الصندوق العراقي في مجالس ادارات الشركاتاعداد  -16

  
  

  كتب الشكر والتقدير:
  

ن ة الممتدخالل الفترة  حصلت على عديد من كتب الشكر والتقدير من جهات متعددة اريخ م ت
  . 2016عام  مطلعولغاية  1990التعيين 

  
  النشاطات األخرى :

  
 1995منذ  عضو جمعية االقتصاديين العراقيين  
 1984منذ  عضو جمعية الخطاطين العراقيين 

  
 

  عبد الحميد جابر. حسين د 
  

  07901687665عراقنـــا / 
  07709202160آسياسيل / 

huseinjaber@yahoo.comail: m-E  


