السٌرة الذاتٌة
معلومات عامة
االسم  :عامر جمٌل عبد الحسٌن
التولد ومكان الوالدة  :البصرة 8635/
العنوان  :العراق  /البصرة – الطوٌسة
البرٌد اإللكترونً dr_amerj@yahoo.com :
رلم الهاتف المحمول 00964-7735261116 - 00964-7811133958 :
المومٌة  :العرالٌة
الحالة الزوجٌة  :متزوج
الشهادة  :دكتوراه فلسفة فً االلتصاد
اللمب العلمً  :أستاذ
أماكن العمل:
*ممرر لعدد من األلسام العلمٌة فً كلٌة شط العرب الجامعة منها:
 لسم إدارة األعمال  ،لسم العلوم السٌاسٌة و لسم المانون للفترة من (.)8666-8661* مشرف على الدراسات المسائٌة لكلٌة شط العرب الجامعة لسنتٌن.
* معاون عمٌد كلٌة شط العرب الجامعة للسنوات ( 0222و .)0228
* رئٌس لسم العلوم السٌاسٌة فً كلٌة شط العرب الجامعة للسنوات ( 0228و .)0222
* رئٌس لسم إدارة األعمال فً كلٌة شط العرب الجامعة للسنوات من (.)0280-0222
* تدرٌسً فً كلٌة المانون  /جامعة البصرة للسنوات (.)0221-0222
*باحث فً لسم الدراسات االلتصادٌة والمانونٌة فً مركز دراسات الخلٌج العربً  /جامعة البصرة.
* عضو فً عدد من منظمات المجتمع المدنً.
* عمٌد كلٌة شط العرب الجامعة للفترة من ( )0284 - 0280
السجل العلمً
تم الماء المحاضرات وتدرٌس المواد االتٌة:
 -مبادئ االلتصاد فً ألسام المانون  ،إدارة األعمال والعلوم السٌاسٌة فً كلٌة شط العرب الجامعة.

-

المالٌة العامة والتشرٌع المالً  /لسم المانون – كلٌة المانون ولسم ادارة األعمال.
العاللات االلتصادٌة الدولٌة  /لسم العلوم السٌاسٌة فً كلٌة شط العرب الجامعة.
مبادئ اإلحصاء  /لسم إدارة األعمال فً كلٌة شط العرب الجامعة.
مبادئ الرٌاضٌات  /لسم إدارة األعمال فً كلٌة شط العرب الجامعة.

البحوث المنجزة:
-

-

تموٌم وتحسٌن االداء االلتصادي لمنظمات االعمال الصغٌرة (بالتركٌز على المطاع الخاص)
دراسة مٌدانٌة وتحلٌلٌة لمنظمات األعمال الصغٌرة فً محافظة البصرة
منشور فً مجلة االلتصاد الخلٌجً.
والع وآفاق تطور الصناعات التحوٌلٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً  /منشور فً مجلة االلتصاد
الخلٌجً.
السٌاسٌة النمدٌة العرالٌة بٌن تأثٌر المدرستٌن الحدٌثة و الكٌنزٌة  :دراسة تحلٌلٌة.
الحاضنات التكنولوجٌة والحدائك العلمٌة وإمكانٌة استفادة الجامعات العرالٌة منها فً خدمة المجتمع
والتطور االلتصادي  /منشور فً مجلة دراسات الخلٌج العربً.
والع مؤشرات التنمٌة البشرٌة المستدامة فً االلتصاد العرالً  /منشور فً مجلة (ص والمرآن ذي
الذكر).
لٌاس المردودات االلتصادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة لتجارة المطاع األخضر – دراسة استطالعٌة فً
مؤسسات البصرة بالتركٌز على لطاع الكهرباء  /مجلة العلوم االلتصادٌة واإلدارٌة – جامعة بغداد.
إشكالٌة التنالض بٌن الرٌع النفطً والتنمٌة المستدامة فً العراق.
تطورات إنتاج وصادرات النفط العرالٌة وآثارها الحاضرة والمحتملة فً صادرات النفط لدول مجلس
التعاون الخلٌجً.
تحلٌل مؤشرات األمن االلتصادي لإلنسان فً العراق.
المشاكل التنموٌة فً االلتصاد الوطنً العرالً والصناعات النفطٌة فً ضوء الدستور العرالً.

الدورات التدرٌبٌة :
-

-

دورة جودة التعلٌم العالً واالعتمادٌة  /لبنان  -بٌروت خالل الفترة  05-00مارس.0282
دورة فً تطوٌر المهارات المٌادٌة واإلدارٌة لإلدارة العلٌا والتنفٌذٌة /اسطنبول  -تركٌا خالل الفترة -6
 81أغسطس .0226
حاصل على شهادة فً البرنامج التدرٌبً الذي نفذه المركز األول الدولً للتدرٌب بخصوص بٌئة
األعمال للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  :اإلجراءات اإلدارٌة واألنظمة والتشرٌعات على مستوى
المحافظة .0225/
طرائك التدرٌس الحدٌثة واستخدام التكنولوجٌا كأدوات احترافٌة للتواصل مع الطالب  /اسطنبول
للفترة من .0280/5/06-00
حاصل على شهادة دورة جودة التعلٌم العالً واالعتمادٌة  /مومباي-الهند.
دورة فً إدارة األزمات فً اسطنبول  -تموز .0288
مؤتمر مستمبل التعلٌم العالً والموارد التكنولوجٌة بٌن الوالع والطموح  -دبً للفترة  22-03مارس
.0282

