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 ذاتيَّــة سيــرة

 حــاتم جـورج حـاتـم
hatimghatim@hotmail.com; hatimghatim@gmail.com : االلكتروني البريد  

 ؛ االردن22212؛ عمان 1122. ب.ص

 +92225562269:االرضي؛ 96279593448+ :لنقالا

 
  معلومات شخصية-1

 عراقـي :ة        ـالجنسي                         1965: تاريخ الوالدة     
 متزوج: الحالة االجتماعية                          ذكـر:        الجنس    
  
 التعليـم -2

  ، جامعة مانشستـر ، المملكة المتحـدة1991ماجستير اقتصاد ، . 
  جامعة 1992( بدرجة امتياز) ، اختصاص التنمية االقتصادية ليادراسات عدبلوم ، 

 . مانشستـر، المملكة المتحدة
 العراق –بغداد   ، جامعة الحكمة،1929( بدرجة إمتيـاز)وريوس إدارة أعمال بكال .    

  
 ات ـاللغ-3

  (ونطقًا ،قراءةو، كتابة: بطالقة تامة)واالنكليزية العربية. 
  (جيد معرفة وإلمام)األلمانية . 

 
 : ةحاليالمهنةال -4

 اإلقتصادية واإلجتماعيةوالشؤون  استشاري في السياسات 

 
  الرئيسية الخبرة مجاالتالمهارات و -5

 المناسبة السياساتاقتراح و ،اإلقتصادية  واإلجتماعية قضايا التنموية،ية عن الشؤون والتحليلالراسات اعداد الد.   

  التشغيل، الشباب، : على سبيل المثال ال الحصر)في مجاالت محددة  ختصخطط التنموية الكلية والقطاعية وتلك االتي تالاعداد
 ( االطفال

 االطر المنطقية وباستخدام تحليل مشاريع االنمائية واالنسانيةالرامج واعداد الخطط للب Logframes Analysis واعداد خطط  ؛
؛ Results Matrixمصفوفة النتائج باعتماد  Monitoring and Evaluation Plan    Integratedةة والتقييم المتكاملالمراقب

   . اريعمشتقييم نتائج وتاثيرات هذه البرامج واللقيام  باعداد تقارير ودراسات وا

  واإلنسانيةإدارة البرامج والمشاريع التنمويـة 

  االقتصادية واالجتماعية  لمؤشراتلئية االحصاإدارة المسوحات 
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  المهنية  لتاامات والتعادداتاال-6

 3102 شباط                                                                     
 السودان                                                -الخرطوم                     لتنمية البشريةفي مجال ا استشاري 
 وصف الوظائف والمهـام 

التنمية "حول  السودانية لتوعية كبار المسؤولين والمهنيين من المؤسسات الحكومية ،ليوم واحدكل منها  ،ورش عمل 5إجراء  -
 :وتحددت اهداف هذه الورش باآلتي" .ترويجالمفاهيم والتحليل وإعداد التقارير، وال: البشرية

  تعزيز المعرفة بمفهوم التنمية البشرية(Human Development)   وإطاره المفاهيمي والتعريف بمنهجية توظيفه في
 .صياغة الخطط والسياسات التنموية

 التوعية بمراحل عملية اعداد تقارير التنمية البشرية والتعريف بطرق قياس مؤشرات التنمية البشرية. 
       

 3100 كانون االول – 3100 ايلول  

  نوب السودانج - جوبا            ليونيسيف جنوب السودانة االجتماعيوالسياسات التخطيط والمرادبة والتقييم  استشاري
 وصف الوظائف والمهـام

 .النتائج المستهدفة لبرامجهتحقيق ل لالزماالتخطيط والمراقبة والتقييم والسياسةاالجتماعية لقسم  مهنيتوفير الدعم ال  -
مراجعة التقرير واعطاء المالحظات لسودان  والتي تضمن الثاني لاألسري  الصحي المسح في كتابة تقريرتقديم الدعم الفني   -

 .الجهات والمؤسسات المختصة والمعنيةمن قبل  هلمناقشت" الورشة الفنية"وتنظيم  هذا التقريرالتوجيهات الفنية على و
 .دراسات التقييم للبرامج والمشاريع الخاصة بها االخرى في اجراء  المشورة الفنية القسام المكتبتوفير   -

 

  2212تشرين االول  – 2212تموا 
 سوريا -دمشق               استشاري لمكتب الممثل المقيم لالمم المتحدة في سوريا  

 وصف الوظائف والمهـام
امج التعاون االنمائي لالمم نالمراجعة النهائية لبر"و"  سوريا تقييم الوضع االقتصادي واالجتماعي في: "أعداد الدراستين التاليتين -

برنامج التعاون لخيص االولويات التنموية االولى التوصل الى تش الدراسة هدف منال". 2011-2009المتحدة في سوريا للفترة 
 لعمل عريف الميزات النسبيةتوجهت الدراسة الثانية الى تفي حين  .2012-2012االنمائي لالمم المتحدة في سوريا للفترة 

والتعاون ضمن هذه المنظومة وتقوية فعاليتها وكفاءة  ر التنسيقياالطر التي تضمن تطو قتراحامنظومة االمم المتحدة في سوريا و 
 .اداءها

 
 2212يار أ – 2009 ايار 

منسب من دبل دائرة الشؤون االدتصادية واالجتماعية  ،واارة االدتصاد والتخطيط السعودية/ستراتيجياالمستشار اددم في التخطيط 
                                                  المملكة العربية السعودية            -الرياض                                             . (UN DESA)لالمم المتحدةالتابعة 

 وصف الوظائف والمهـام

 .2016-2009خطة التنمية التاسعة  دالمشاركة في اعدا -

 .ن التنويع في االقتصاد السعوديعكتابة عدد من الدراسات والمذكرات التحليلية  -

التنمية المستدامة للقاعدة االنتاجية للتنمية "االول   تناولي. 2011كتابة بحثين لتقرير التنمية البشرية للمملكة العربية السعودية لسنة  -
 ."الموارد البشرية وتحديات السعودة في المملكة العربية السعودية"الثاني  عالجي؛ و"العربية السعوديةفي المملكة البشرية 

 .للمملكة العربية السعودية 2010للتنمية لسنةأللفية ااألهداف تقرير تحديث المساهمة في  -
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  2222مايس  نيسان -2228تشرين االول  

 االردن     -عمان            نمن عما السناد العراق منظمة اليونيسفمكتب ، رئيس دسم التخطيط والتقييم والمتابعة
 وصف الوظائف والمهـام

الرصد والتقييم لبرامج ومشاريع مكتب  فعالياتتتلخص مهام هذا القسم في تولي مسؤولية . قسم التخطيط والمتابعة والتقييم ئاسةر -
 ئدين لبرنامج تعاون منظمة اليونسيف معاواالحصاءات االجتماعية العتنفيذ مشروعي السياسات االجتماعية  وفي ،اليونسيف

 .وزارة التخطيط والتعاون االنمائي

 .   لمكتب يونسيف العراق البرامج االنمائية واالنسانيةمتابعة نتائج الخاصة بخطة الاعداد ومتابعة تنفيذ  -

تقييم االداء لمنتصف فترة خطة التعاون بين المنظمة  وتقرير  2002مراجعة وتدقيق كل من التقرير السنوي للمنظمة لعام  -
 .وحكومة العراق

 .تنظيم وادارة وتيسير ورشة عمل عن مسح السياسات والتشريعات االجتماعية في العراق -

بالتعاون مع ممثلي وزارة االتخطيط  وذلك تقييم برامج التعاون المشترك في مجال االحصاءات والسياسات االجتماعيةومراجعة  -
 .والتعاون االنمائي

 
  2228حايران  – 2228شباط 

 ليبيا      -طرابلس الغرب                                               منسق برامج، منظمة اليونسيف مكتب ليبيا
 وصف الوظائف والمهـام

مع المؤسسات الليبية المعنية وتفعيل تولي ادارته والذي تطلب اعادة بناء العالقة و أعادة فتح مكتب منظمة اليونسيف في ليبيا -
 .دور اليونسيف في النهوض برفاه االطفال في ليبيا

 .كتابة دراسة موجزة عن وضع االطفال والنساء في ليبيا -

 االساسي بين حكومة ليبيا ومنظمة اليونسيف فاقية التعاونتاعداد خطة عمل لتطوير وضع االطفال والنساء في ليبيا وفق اطار ا -
 

  2228شباط  – 2222تشرين االول                                                             
 االردن –عمان                                استشاري متفرغ في السياسات والشؤون االدتصادية واالجتماعية

 وصف الوظائف والمهـام
تـم  ."  لدولـة دطـر   2226-2222والردم القياسي السعار المستهلك للفتـرة  الناتج المحلي االجمالي " اعداد دراسة تحليلية  -

 .2228التكليف بالدراسة من دبل هيئة االحصاء لدولة دطر في كانون الثاني 

شعبة السياسـات  )مته منظمة االسكوا ظالمشاركة في اجتماع فريق الخبراء حول ادارة التحضر واهداف التنمية لاللفية الذي ن -
 .2222كانون االول  12-12في الكويت  (االجتماعية

 
  2225وا تم -2225، وكانون الثاني  2222تموا  – 2226آذار  

 لبنان-يروتب          األمم المتحدة /، منظمة االسكوامسؤول شؤون ادتصادية، دسم التحليل االدتصادي

 وصف الوظائف والمهام 
تحقيق أهـداف  ديوبوجه التحد) منطقة االسكوا ل االقتصادية واالجتماعية الرئيسة إجراء البحوث والدراسات التحليلية للتحديات  -

والخروج بسياسات اقتصادية واجتماعية مناسبة لتصحيح االختالالت في  (البطالة، أوضاع األطفال والشباب، الفقر، األلفية للتنمية
 . المجاالت المعنية 
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  .ة واالجتماعية الُملّحة لدول األعضاء في منطقة األسكوايا االقتصاديقضاعن التحليلية داد مذكرات إع -
 ."الشباب وتطلعاتهم :2009المنطقة العربية لعام  في  أهداف األلفية للتنمية" :المشاركة في أنشطة إعداد تقرير -

 .ة من قبل الخبراء المكلفين باعداد فصول التقريرالدراسية المعّد/مراجعة األوراق البحثية   -
 الندوات واالجتماعات عن السياسات االقتصادية واالجتماعية المتكاملة لتخفيف حدة الفقر ولتحقيق في مرئية تقديم عروض -

 هـداف األلفية للتنميةاألو

لمراجعة خطط العمل ( 2009وقطر في حزيران  2002سلطنة عمان في كنونواالول ) تنفيذ زيارات ميدانية للدول األعضاء  -
 .قتصادية واالجتماعية المعتمدة في مجال تقليص الفقر ومن أجل تحقيق األهداف األلفية للتنميةوالبرامج والسيـاسـات اال

 .المشاركة في مراجعة االقران لبعض الدراسات والبحوث المعدة في االسكوا -
 

 2222تموا  - 2226آذار ، و2225وا تم -  2225ون الثاني كان  
  ردناال – عمان                                من عمان السناد العراقمكتب منظمة اليونيسف  ،ول تخطيطسؤم      

 وصف الوظائف والمهـام    
إعداد ومتابعة وتقييم وتنفيذ خطة عمل مشروع التخطيط واالحصاءات االجتماعية لبرامج التعاون المشترك بين منظمة اليونيسف  -

، تشـخيص  دفاء الحكوميين والشركاء اآلخرينمع الر قه بالتنسيوأولوياتتحديد أهداف المشروع :  وحكومة العراق ويشمل ذلك
 تصـفية وعلـى  الصرف على أنشـطته  على ، االشراف على إعداد ميزانية المشروع وتنفيذها المعوقات وإيجاد الحلول ومتابعة

 .لحسابات الختاميةا( إغالق نهائي)

إعداد االطار المرجعي للمسح، اعـداد خطـة    :ويشمل ذلك 2005 لعاميذ المسح المتعدد المؤشـرات إدارة واالشراف على تنف -
العمل، تقدير الميزانية، اختيار الخبراء واعداد االطار المرجعي ألعمالهم، مراجعة االستبيـان ومنهجية اختيار العينة،  ومتابعة 

 .التنفيذ  حتى يتم إخراج جداول النتائج واصدار المسودة النهائية لتقرير المسح

في المكتب في اعداد خطة ووثيقة التعاون المشترك بين منظمة  األقدم قديم المساعدة الفنية لمدير مكتب اليونيسف ومدير البرامجت -
 . 2010 - 2009اليونيسف وحكومة العراق للفترة 

ية لالدارة فق األطر التحليلمتوسطة األمد والعمل السنوية والخطط   اعدادفي لمسؤولي البرامج والمشاريع  تقديم المساعدة الفنية  -
 . المرتكزة على النتائج

 .تطوير قدرات كوادر القسم في مجال تخطيط المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها -
تمثيل اليونيسف في االجتماعات مع الكوادر المتقدمة في الحكومة العراقية التي تعقد حول برامج التعاون المشترك بين منظمـة   -

 . اليونيسف وحكومة العراق

السناد الفني لمكتب اليونسيف في سلطنةعمان في اعداد خطته للفترة لتقديم ا 2001آب  تنفيذ مهمة استشارية امدها اسبوعان في -
2006-2002.  

لعدد من المختصين في الجهاز الكزي لالحصاء العراقي الى سـلطنة   2006في نيسان  اطالعية/تنضيم و ترؤس زيارة دراسية -
 .تجرمة متميزة في مجال/ممارسةة عمان باعتبارها دولة ذا

  .تصميم وتنظيم وتيسير ورش عمل -

 
   2223تشرين الثاني  – 1222ايلول 
 العراق  –بغداد                              ،مكتب العراق –منظمة اليونيسف ،  سؤول تخطيطم 

 وصف الوظائف والمهـام 
إعداد ومتابعة وتقييم وتنفيذ خطة عمل مشروع التخطيط واالحصاءات االجتماعية لبرامج التعاون المشترك بين منظمة  -

 .في الفقرة السابقةنفس الفعاليات الذكورة اليونيسف وحكومة العراق ويشمل ذلك 
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الفعاليات المذكورة آنفا للمسح المتعدد  نفس ويشمل ذلك 2000سح المتعدد المؤشـرات لعام تنفيذ الم ،واالشراف على ،إدارة -
 .2005المؤشـرات لعام 

ات وإدارة برامج المساعد 2001نيسان 11 -آذار  12  تولي رئاسة مكتب اليونيسف العراق خالل فترة الحرب على العراق -
 .االنسانية المقدمة من قبل  منظمة اليونيسف ألطفال العراق خالل هذه الفترة

 . حضور اجتماعات اقليمية ودولية حول إعداد وتنفيذ وتقييم برامج المساعدات االنسانية للحاالت الطارئة والمستعجلة -

 ". تحليل اوضاع األطفال في العراق" المنسق العام النشطة إعداد تقرير    -

لمكتب يونيسف العراق والتي ركَّـَزت على مؤشرات التعليم والصحة والحماية   ChildInfoإدارة قاعدة المعلومات  -
 .االجتماعية ألطفال ونساء العراق

وايضا في مجال  وفي متابعة تنفيذها وفي تقييم االداءالمشاريع في مجال التخطيط  المنظمةكوادر تطوير  المساهمة في بناء و -
  .االحصاءات االجتماعية

 .الندوات واالجتماعاتإلقاء المحاضرات والعروض المرئية  -
 
  1222ول ـيلأ – 1223آذار. 

 العراق –بغداد                     في التنمية االدتصدية واالجتماعية استشاري متفرِّغ
 ام ـف والمهـوصف الوظائ

 . وتقييم المشاريع، ، وسياسات التنمية االقتصاديةاالتجاهات واألوضاع االقتصاديةل تقديم استشـارات في مجال تحلي -
 . القاء المحاضرات في االقتصاد الكلي والتنمية االقتصادية -

 
  1226آذار  - 1224و آذار  1223آذار -1222تشرين الثاني . 
 واارة التخطيط العرادية/االدتصاديهيئة التخطيط /السياسات وإعداد الخطط التنموية مدير أبحاث ورئيس دسم 

 العراق  –بغداد                                                                                               
 وصف الوظائف والمهـام 

 . 1992-1999 رئاسة قسم السياسات وإعداد الخطط التنموية وإعداد برنامج عمل القسم واالشراف على تنفيذه للفترة -
واالشتراك في اعداد مقترح خطة التنمية القوميـة  ،  " 1995-1991مقترح خطة التنمية القومية " إدارة واالشراف على اعداد  -

ويشمل ذلك المشاركة ". 1920-1992خطة التنمية القومية " ، و"1925-1921خطة التنمية القومية  مقترح" و ،"1922-1990
 : في

  الوضع االقتصادي في سنة االساستحليل وتقييم .  
 تحديد األهداف وصياغة االستراتيجيات والسياسات.  
 الكلية األساسية  وضع أهداف كمية منسقة لسنة الهدف لجميع المتغيرات االقتصادية. 
 إعداد خطط وبرامج تنموية قطاعية. 

 . المستقبلي ِهمتابعة وتحليل تطورات واتجاهات االقتصاد العراقي واستشراف آفاق تطوّر العمل المسؤولة عن رئاسة مجموعة -
نة الهدف، تقدير تحديد أهداف االنتاج لس، ورئاسة مجاميع عمل لوضع خطط تنموية قطاعية ويشمل ذلك تحليالت وتنبؤات الطلب -

 . ، ورسم الحدود العامة لمساهمة ودور القطاع العامرات المطلوبة الضرورية، تقدير االستثماالقيمة الُمضافة
النـاتج المحلـي االجمـالي،    : االقتصادية الكلية األساسية مثـل  االشراف على اعداد دراسات في االقتصاد القياسي للمتغيرات -

ـ ليل االتجاهات والمتواستخام النتائج في تح... ، االستيرادات ، الخستثمار، االستهالك العام والخاصاال جـراء  ، إةغيرات البنيوي
 . التنبؤات واستخالص التوصيات والتوجهات للسياسة االقتصادية
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النـاتج المحلـي   : االشراف على اعداد المذكرات عن االتجاهات والتغيرات في ُبنى المتغيرات االقتصادية الكلية الرئيسة مثـل   -
 .. الخاص والعام، الصادرات الخ االستهالكاالجمالي، االستثمار 

النظام الضريبي، المستوى العام لألسعار، : مواضيع وشؤون اقتصادية في مجاالتراء البحوث واعداد الدراسات التحليلية في اج -
  . سة النقدية، السياسة االستثماريةلسياسة المالية، السيا، االسعريةالسياسة 

: والتطوير االداري فـي المواضـيع التاليـة    إلقاء المحاضرات في المعهد القومي للتخطيط وفي المركز القومي لالستشـارات -
 . السياسة األجرية ؛االقتصاد الكلي ؛ديةنظريات وسياسات التنمية االقتصا

 
  1222رين األول تش – 1226آذار  

 العراق-بغداد      واارة التخطيط العراديـة/مي لالستشـارات والتطوير االداري، المركا القوباِحث
 وصف الوظائف والمهام  

 .رئاسة فريق العمل المكلف بصياغة هيكل أجور لقطاع الخدمة المدنية العراقي -

 . كتابة التقرير الفنـي لهيكل األجور المقترح لقطاع الخدمة المدنية العراقي -
 

  1221أيلول  – 1222آب  
 العراق  –غداد ب            الجهاا المركاي لالحصـاء لجمهورية العراق - اِحـث ، دائرة الحسابـات القوميةمساعد ب

 وصف الوظائف والمهام  
 .  1929الُمنتج لالقتصاد العراقي لعام  –االشتراك في إعداد جدول المستخـدم  -

  . االشتراك في إعـداد تقديرات الناتج المحلي االجمالي، االنفاق المحلي االجمالي والدخل القومي -
 
  المهــارات في الحاسوب االلكتروني-2

 Word, Excel, Power Point, Internet Research    :استعمال برامجب جيدةمعرفة 

 ( [أ ] راجع الملحق) البحـوث والدراســـات -8
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 [أ ] الملحـق 

 والعروض المرئيةالبحـوث والدراسات 

I. المتخصصة بكات االلكترونيةلشوا بحوث ودراسات منشـورة في المجالت 
 

شبكة اإلقتصاديين العراقيين، نيسان ." هل هو حقٍا ضرورة تنموية: ر الدينار مقابل الدوالرعاستقرار س" حاتم جورج حاتم، .1
 /http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/06: متوفرة على الموقع األلكتروني التالي(. بالعربية) 2012

شبكة اإلقتصاديين العراقيين،  ،"اإلنتقالالمفاهيم، واألدوات، وآليات  :اإلطار النظري للسياسة النقدية" حاتم جورج حاتم، .2
  /http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/11: متوفرة على الموقع األلكتروني التالي(. بالعربية) 2015تموز 

وجهة نظر  _للمبيعات اليومية من العملة الصعبة إشكاليات ديام المواانة العامة بتحديد سقف " ،حاتم جورج حاتم .3
 : متوفرة على الموقع األلكتروني التالي(. بالعربية) 2015شبكة اإلقتصاديين العراقيين، حزيران  ،"اقتصادية

http://iraqieconomists.net/ar/2015/06/11/ 

اإلقتصادية لبنك المركزي العراقي والتبعية لبين االستقاللية القانونية السياسة النقدية في العراق ما "تم، حاتم جورج حا .4
 : متوفرة على الموقع األلكتروني التالي(. بالعربية) 2015 نيسانشبكة اإلقتصاديين العراقيين، ، "للمتغيرات النقدية

http://iraqieconomists.net/ar/2015/04/27/ 

بحوث اقتصادية " دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام لالسعار وإشكالية السياسة النقدية في العراق"، حاتم جورج حاتم .5
 (.ربيةبالع) 2012خريف -، صيف20-59عربية، بيروت، العددان 

االتحاد العام لنساء العراق، " التنمية االقتصادية والمرأة في العراق خالل عقد الثمانينات "نبيل النواب وحاتم جورج حاتم . د .6
 (. بالعربية) 1991بغداد ، أيلول 

 (. بالعربية) 1921كانون األول / ، آفاق عربية، بيروت ، تشرين الثاني"لدخللالتوزيع الوظيفي " حاتم جورج حاتم  .7
مجلة مركز البحوث االقتصادية واالدارية ،  "،والتنمية االقتصادية في العراقالمستوى العام لألسعار "حاتم جورج حاتم ( 5) .8

 (.بالعربية) 1920بغداد، كانون الثاني 
مجلة مركز البحوث االقتصادية واالدارية،  بغداد، كانون الثاني "  ،دخل لريكاردونظرية توزيع ال"حاتم جورج حاتم ( 2) .9

 (. باالنكليزية) 1920
، مجلة مركز البحوث االقتصادية واالدارية، بغداد، " تدفقات االنتاج والدخل في اقتصاد ذو قطاعين" حاتم جورج حاتم( 9) .11

 (.باالنكليزية) 1999شباط 

 
II. االستشارية لمهامفي ا اعدتحوث والدراسات التي بال: 

 .(باالنكليزية) 2011ايلول  سوريا،-، البرنامج االنمائي لالمم المتحدة، دمشق"2010" تقييم القطري لسورياال" .1

سوريا، -، البرنامج االنمائي لالمم المتحدة، دمشق""2011-2009التقييم النهائي الطار االمم المتحدة للدعم االنمائي لسوريا " .2
 .(باالنكليزية) 2011االول تشرين 

، "زيز التنمية ذاتية االستدامة في غرب آسياالتماسك االجتماعي وتع تقوية: السياسات االقتصادية في البيئ غير المستقرة" .3
-، منظمة االسكوا، بيروتفي غرب آسيا ورقة مساندة الجتماع فريق الخبراء حول سياسات بناء السالم وتجنب النزاعات

 .(باالنكليزية) 2009الثاني  لبنان، كانون

قطر، كانون -، الدوحة"2002-2000تحليل مسار الناتج المحلي االجمالي والرقم القياسي السعار المستهلك لدولة قطر للفترة " .4
 (.بالعربية) 2002الثاني 

 
III. عدت عند العمل في االسكواالبحوث التي أو الدراسات 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/11/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/06/11/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/04/27/
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  (.باالنكليزية) 7002 كانون الثاني" 2009األلفية للتنمية في العالم العربيسياسـات االقتصاد الكلي ألهداف " راسة عن د  .1

 .(ليزيةباالنك) 7002شباط  "ألهداف األلفية للتنمية في العالم العربيسياسات "دراسة عن   .7

 (.باالنكليزية) 7002 تشرين االول "النمو والتشغيل من أجل تخفيف الفقر في العالم العربي"دراسة عن   .3

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة "الفصل الثالث المتعلق بالتنمية االجتماعية لمنطقة االسكوا في تقرير   .4
 (.باالنكليزية) 2002، أيار "2005 – 2006االسكوا 

 

IV. (جميعها بالعربية) خطيط العرادية البحوث والدراسات المنشورة في واارة الت 
 .1992 تشرين األول، " االئتمان التخصصي في العراقتطور "حاتم جورج حاتم،  .1
 . 1991، تشرين األول "ة في العراقاصتوايع الموارد االستثمارية الخ"حاتم جورج حاتم،  .2
  1990، تشرين األول "تطور االنفاق النهائي في العراق"حاتم جورج حاتم،  .3
 . 1929تشرين األول ، " في االدتصاد العراديالترابطات بين المتغيرات االدتصادية الكلية "حاتم جورج حاتم،  .4
 .1922تشرين الثاني  ،"العرادية التحويليةلصناعة في االترابطات " حاتم جورج حاتم،  .5
 . 1922، نيسان "األسعار والترابطات القطاعية في االدتصاد العرادي" حاتم جورج حاتم،  .6
  .1929أيلول ، "االنتاجية في صناعة الاجاج العرادية"حاتم جورج حاتم،  .7

  .1929، أيار " أساليب التخطيط في العراق" حاتم جورج حاتم،  .8

 . 1929، كانون الثاني " االتجاهات التاريخية والتنبؤات طويلة األمد: تكوين رأس المال في العراق" حاتم جورج حاتم،  .9
 . 1925، كانون األول "السياسة األجرية "  ،حاتم جورج حاتم .11
 . 1926، نيسان " طور حصة األجور في الناتج المحلي في العراقت"  ،حاتم جورج حاتم .11
 .1921، أيلول "دالة االستهالك في العراق"  ،حاتم جورج حاتم .12
 . 1921، كانون الثاني "أثر األسعار على االنتاج الاراعي في العراق" حاتم جورج حاتم،  .13
 . 1992، أيلول "االدتصادية في العراقحصة األجور في الدخل المحلي والتنمية "حاتم جورج حاتم،  .14
 . 1992، كانون الثاني "المستوى العام لألسعار والتنمية االدتصادية في العراق" حاتم جورج حاتم،  .15

 
V.  (جميعها بالعربية)واارة التخطيط / منشورة في المركا القومي للتخطيط التدريسيةالكتب 

 (.بالعربية) 1922رين الثاني تش ،" التخلف والتنمية"  ،حاتم جورج حاتم وآخرون .1
  (.بالعربية) 1922تشرين الثاني  ،" محاضرات في تنبؤات الطلب"  ،حاتم جورج حاتم .2

  
VI.  (:تداول شخصي)دراسات وابحاث غير منشورة 

 (.بالعربية) 1922توزيع شخصي، بغداد  "األسعار واالنتاج في الاراعة المعيشية " ،حاتمحاتم جورج  .1
، أطروحة ماجستيـر غير منشورة في جامعة مانشستـر، "نظريات التوايع الريكاردية والنيوكالسيكية" ،حاتمحاتم جورج  .2

 .(باالنكليزية) 1991تشرين الثاني 
 

VII. لعـروض المرئيـةا  
، حزمة من العروض المرئية قدمت في "تقارير، والترويجلالمفاهيم، التحليل، ا: تحديات التنمية البشرية" ، حاتم جورج حاتم .1

 2011السودان، شباط -ورش عمل لتطوير القدرات في حقل التنمية البشرية، البرنامج النمائي لالمم المتحدة، الخرطوم
 (.بالعربية)
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سالم قدمت في اجتماع فريق الخبراء حول سياسات بناء ال" غير المستقرةفي البيئ  السياسات االقتصادية" حاتم جورج حاتم، .2
في ( وحدة القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنزاعات)آسيا والذي نظمته منظمة االسكوا ومنع نشوء النزاعات في غربي 

  (. باالنكليزية) 2009كانون االول  10-9 ،لبنان/بيروت

ي ورشة عمل عن مسح السياسات والتشريعات ت فمقد" ؟ولمن ؟ولماذا ؟ما هي: السياسات االجتماعية"حاتم جورج حاتم،  .3
 .( بالعربية) 2009نيسان  11-9 ،العراق/نظمها مكتب يونسيف العراق في اربيل التي عراقاالجتماعية في ال

قدمت في اجتماع فريق الخبراء حول التحضر وأهداف التنمية ." التحضر والفقر في المنطقة العربية" حاتم جورج حاتم، .4
 (.بالعربية) 2009كانون االول  11-10الكويت /في الكويت( شعبة التنمية االجتماعية)ذي نظمته منظمة االسكوا لأللفية ال

قدمت في ." استراتيجيات التنمية االقتصادية والجتماعية المؤدية الى تسريع التنمية االقتصادية والبشرية" حاتم جورج حاتم، .5
 ،االردن/عمانفي ( شعبة التحليل االقتصادي)اجتماع فريق الخبراء حول أهداف التنمية لأللفية الذي نظمته منظمة االسكوا 

 (.باالنكليزية) 2009شباط  22-29

ب اليونيسف ندوة مكت قدمت في ".، السياسـات االدتصادية واالجتماعية والشباباأللفية للتنمية األهداف"حاتم جورج حاتم،   .6
  (.باالنكليزية) 2002، تشرين الثاني ، األردن، البحر الميتعن اليافعين االقليمي

قدمت في ورشة عمل لمكتب  ".األهداف األلفية للتنمية والخطة االستراتيجية المتوسط المدى لليونيسف" حاتم جورج حاتم، .7
 (.باالنكليزية) 2002، كانون الثاني األردن-عمان  يونسيف العراق عن التخطيط واتنممية في

، تموز نلبنا-ة األسكوا، بيروت، منظم"أهداف األلفية للتنمية وهدف القضاء على الفقر"اتم وطارق العلمي، ححاتم جورج  .8
 (. باالنكليزية) 2005

ورشـة  قدمت في ،"عرض عن االدارة باالرتكاا على النتائج: مشاريع التنمية االجتماعيةتخطيط "  ،حاتم جورج حاتم .9
 (. باالنكليزية) 2002العراق، أيار -تدريبية لمكتب يونيسف العراق عن السياسات االجتماعية  ، بغداد

ورشة تدريبية لمكتب يونيسيف العراق عن متابعة قدمت في " .ضرورة مجاية: االستثمار في الطفولة"  ،جورج حاتمحاتم  .11
 (.والعربية باالنكليزية) 2001، شباط قالعرا-الرفاه االجتماعي للطفولة ، بغداد

  
 

 


