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 سيرة ذاتية

فهمي جاهد رائد  
 0591والدة بغداد  عام 

 أربعة أبناء  ولديهمتزوج 

 

 المؤهالت العلمية
 

 دبلوم دراسات معمقة]D.E.A.   ،عنوان  ، 0591 فرنسا، ،السوربون،  0جامعة باريس في اقتصاديات التنمية

 "صغير استقاللية السياسة النقدية في بلد نفطي"الرسالة: 

 تصاديةعلوم اق ماجستيرMSc. (Econ )0511 ، يابريطان، جامعة لندن، ، كلية كوين ماري 

  بكالوريوسBSc. (Econ) مدرسة لندن لالقتصاداقتصاد قياسي واقتصاد رياضي ،L.S.E.جامعة لندن ،، 

 0519  بريطانيا

  شهادةG.C.E ،0511، كلية باث التقنية، بريطانيا  

 0511قية، بغداد، الشر عداديةالثانوية، االالدراسة  بكالوريا 

 

 الخبرة المهنية

 1105تشرين األول  – 1109أيلول 

 الدورة الرابعة. –نأئب في مجلس النواب 

 

 1101كانون األول  – 1112أيار 

 وزير العلوم والتكنولوجيا ، العراق

0551- 1119 
 فرنسا -وزارة التعليم الوطني  –ي مدارس ومعاهد فرنسية الدارة فتدريس االقتصاد وا 

 مع معهد دراسات استراتيجية حول العراق اقتصادية وسياسية مشاركة في إعداد دراسات استشاريةال  

0551 
 لكويتا  - لالستثمارات الصناعية الكويت في شركة  محلل مالي أقدم 

0599-0591 
  السوربون. 1جامعة باريس  -الكويت نموذجا –نشاط بحثي حول االقتصادات الريعية 

 تجارية فرنسية  شريك ومدير في شركة 

0599 
 والتنمية 9مساعد باحث في مركز التنمية التابع للمنظمة االقتصادية للتعاون O.E.C.D التي مقرها باريس 

0591 – 0591 
 الكويت –في الدائرة االقتصادية لبنك الكويت الصناعي  باحث اقتصادي 

 صالمشاركة في إعداد دراسات استشارية اقتصادية مع مكتب استشاري متخص 

 حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية.     

0515-0591 
 رئاسة جامعة الكويتوإداري في  باحث اقتصادي  
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  مؤسسة التأمينات االجتماعية في الكويتباحث اقتصادي في   

0511- 0519 
 العراق -وزارة التجارة  -في  اللجنة العليا إلعداد خطة التجارة الخارجية  باحث اقتصادي  

 الجامعة المستنصرية –في كلية االقتصاد  محاضر 

 

 دراسات وكتابات منشورة
 

  منشورات بنك  –"سوق الكويت لألوراق المالية " )بالعربية واالنكليزية(  بالتعاون مع الدكتور حازم الببالوي

 1991الكويت  - الكويت الصناعي

  ) الفرنسية  مجلة 'ال بنسيه " –" آليات الريع النفطي " )بالفرنسيةLa Pensée-   باللغة  1991كانون الثاني(

 الفرنسية(

  )1991خريف عام  – مجلة النهج –إشكالية األقتصادات الريعية ) بالعربية   

 إلى سيمنار عالمي حول الخدمات العامة   بالفرنسية  "آثار انقطاع الريع النفطي على الخدمات العامة " بحث مقدم

" ديناميات الخدمات العامة في . نشر البحث ضمن إعمال الندوة العلمية في كتاب 1999 عام  7نظمته جامعة باريس 

 )باللغة الفرنسية( 1001الرماتان، فرنسا،  دول المشرق والمغرب"

 المعهد العراقي للدراسات األستراتيجية(في العراق  ةالمشاركة في دراسة جماعية حول تقييم المخاطر اإلستراتيجي( 

 جاالت االقتصاد والسياسة في صحف ومجالت عراقية وعربية وفرنسيةالكتابة قي م 

 " الفرنسية مجلة الدبلوماسية،  أزمة حكومة أم أزمة حوكمة ؟"مقالةDiplomatie باللغة   ( 1012آذار  - ، شباط

 الفرنسية(

  للالصالح االقتصادي ندوة المعهد العراقي  "دور اقتصاد المعرفة في التنمية المستدامة"،تقديم ورقة بحثية حول

 1012حزيران  7ووزارة العلوم والتكنولوجيا، 

 وفرنسية وانكليزية مقاالت سياسية واقتصادية في صحف ومجالت عراقية 

 مشاركة في ندوات اقتصادية وسياسية في مؤتمرات وفي وفي مختلف وسائل االتصال الجماهيري 

 

اجتماعية وثقافية سياسية و نشاطات  

 مركزية للحزب الشيوعي العراقيسكرتير اللجنة ال 

  وحتى منتصف 1919ناشط في الحركة الطالبية الديمقراطية في العراق وفي بريطانيا منذ عام

 . 1971السبعينات، رئيس جمعية الطلبة العراقيين في بريطانيا عام 

  1002 -1999خالل السنوات   "الثقافة الجديدة"رئيس تحرير مجلة 

  العراقي لالصالح االقتصاديالمعهد  مجلس  أمناء عضو  

 عضو شبكة األقتصاديين العراقيين  

 أحد مؤسسي المنتدى العراقي في فرنسا اوائل عقد التسعينات من القرن الماضي 

 عضو مؤسس لعدد من المنظمات والجمعيات االجتماعية والثقافية واإلنسانية 

  مشاركات عديدة في مؤتمرات وندوات دولية 

 اللغات األجنبية

 
 للعربية إضافة ،حديثاً وكتابة ،  واالنكليزية للفرنسية  تامة ادةإج   


