االسم  :علي كاظم هالل حسين الخفاجي
مواليد 4691 :
الحالة الزوجية  :متزوج
عدد االطفال 5 :
 حصمت عمى شيادة البكموريوس من جامعة البصرة  /كمية االدارة واالقتصاد لمعام الدراسي -1986. 1987
 حصمت عمى شيادة الماجستير من جامعة القادسية  /كمية االدارة واالقصاد عام 2006بأختصاص عموم اقتصادية واختصاص دقيق أقتصاد صناعي .
 حصمت عمى شيادة الدكتوراه من جامعة البصرة  /كمية االدارة واالقتصاد 2012 -7-23باختصاص فمسفة في العموم االقتصادية واالختصاص الدقيق سياسات اقتصادية(سياسات نقدية
سياسات مالية ،عالقات اقتصادية دولية) .
-

شاركت في الدورة التاىيمية التي اقيمت في جامعة ذي قار (طرائق التدريس ) بتاريخ

 2013/3/1ولغاية . 2013/3/18
 شاركت في الدورة التاىيمية التي اقيمت في مركز الحاسبات في جامعة القادسية بتاريخاوالً  :المنشورات العممية:

Scientific publications

 -1واقع إقتصاد المعرفة في العراق وسبل االفادة من تجارب بعض الدول العربية .منشور في مجمة
القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية  ،المجمد ، 16 /العدد 4 /لسنة .20014
 -2سياسات االستقرار االقتصادي والتكييف الييكمي وأثرىا عمى مؤشرات التنمية البشرية في البمدان
النامية.منشور في مجمة المثنى لمعموم االدارية واالقتصادية .كمية االدارة واالقتصاد جامعة
المثنى.العدد( ،)10المجمد( )4لسنة .2014
 -3االنفاق العسكري واثره في التنمية البشرية في العراق لممدة . 2012-2003قبول نشر في مجمة كمية
االدارة واالقتصاد جامعة واسط.

 -4بعض مالمح القطاع المصرفي العراقي ومتطمبات اصالحو لممدة  .2013-2003قبول نشر في
مجمة المثنى لمعموم االدارية واالقتصادية .كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة المثنى.
ثانياً:المناصب االدارية والعممية التي شغمهاProfessional & academic Positions :
 -1مدير االقسام الداخمية  2012-11-18ولغاية .2012-12-10
 -2معاون عميد كمية االدارة واالقتصاد  2013 -2-6ولغاية. 2014-3- 12
 -3رئيس قسم السياسات العامة /مركز الدراسات التاريخية واالثارية في جامعة ذي قار من -3-17
.2014ولغاية . 2015/7/1
ثالثاً :المؤتمرات العممية .
 المشاركة في المؤتمر العممي الثالث عن االرىاب والتكفير –االشكاليات والمعالجات .الذي اقامتوجامعة االمام جعفر الصادق في بغداد بتاريخ .2015 -4 -15
 المشاركة في مؤتمر تنمية محافظة ذي قار الذي اقامتو جامعة ذي قار كباحث مشترك في بحثبعنوان (البطالة في محافظة ذي قار  -الواقع والمعالجات ) وكمقوم عممي لمحور السياسات
االقتصادية بتاريخ .2015 /5/21-20
رابعاً :النشاطات العممية.
 المشاركة في الندوة العممية التي اقاميا مركز ذي قار لمدراسات التاريخية واالثارية في -11 -16 2014بعنوان ( بالحسين (ع) بقي االسالم ،وبدمو الشريف انتصر).
 المشاركة في الندوة العممية التي اقاميا مركز ذي قارلمدراسات التاريخية واالثارية في -3 -11 2015بعنون (تاريخ الصحافة في ذي قار).
 المشاركة في الندوة العممية التي اقاميا مركز ذي قارلمدراسات التاريخية واالثارية في -5-5.2015بعنوان (دور المرجعية الدينية في الحفاظ عمى وحدة العراق والدفاع عنو ،الحشد الشعبي
انموذجاً).
 المشاركة في الندوة العممية التي اقاميا مركز ذي قار لمدراسات التاريخية واالثارية بالتعاون مع بيتالحكمة في . 2015-5-18بعنوان (الفقيو الثائر واالديب الشاعر محمد سعيد الحبوبي).

 المشاركة في الندوة العممية التي اقاميا قسم السياسات العامة في مركز ذي فار لمدراسات التاريخيةواالثارية بعنوان االنفاق العسكري ودوره في االمن والتنمية في العراق بتاريخ 2015/4/15
 المواد التي قام بتدريسهاTeaches Subjects : تدريس مادة االقتصاد الصناعي في كمية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية عام .2006 تدريس مادة الحسابات القومية في كمية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية عام .2006 تدريس مادة العالقات االدارية في قسم االدارة العامة  /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة سومر عام.2011
 تدريس مادة مبادئ االقتصاد في قسم الجغرافية كمية االداب جامعة ذي قار عام .2009 تدريس مادة مبادئ االقتصاد في كمية االدارة واالقتصاد جامعة ذي قار .2012 تدريس مادة المالية العامة في كمية االدارة واالقتصاد جامعة ذي قار.2012 تدريس مادة المالية العامة والتشريع المالي في كمية القانون جامعة ذي قار.خامساً :المجان الدائمية والمؤقتة:
رئيس ألكثر من ( )25لجنة دائمية ومؤقتة في جامعة ذي قار. -عضواً ألكثر من  50لجنة دائمية ومؤقتة في جامعة ذي قار.

سادساً :الشكر والتقدير:
 حاصل عمى اكثر من ( )16كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة ذي قار وجامعات عراقيةووزير التعميم العالي والبحث العممي.

