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 االسم : علي كاظم هالل حسين الخفاجي  

 اللقب العلمي: أستاذ مساعد دكتور

 1964مواليد :  

 الحالة الزوجية : متزوج

   5عدد االطفال : 

-1986لوريوس من جامعة البصرة / كلية االدارة واالقتصاد للعام الدراسي اعلى شهادة البك حاصل -

1987 .  

 

  باختصاص   2006عام    واالقتصاد على شهادة الماجستير من جامعة القادسية / كلية االدارة  حاصل -

 صناعي .  اقتصاد دية واختصاص دقيق علوم اقتصا

باختصاص  2012  -7-23كلية االدارة واالقتصاد  /على شهادة الدكتوراه من جامعة البصرة   حاصل -

وعالقات  )سياسات مالية ونقديةاقتصادية الدقيق سياسات واالختصاص قتصادية  العلوم افلسفة في ال

 . (اقتصادية دولية

مر وضمن المدة االصغرية وحسب اال  2015/ 12/ 22بتاريخ على لقب )استاذ مساعد(  حاصل -

 2016-3-3في    7/54/2925الجامعي المرقم

 2013/ 1/3اريخ التي اقيمت في جامعة ذي قار )طرائق التدريس (  بت شاركت في الدورة التاهيلية -

 .  2013/ 3/ 18ولغاية  

 2/10/2006 مركز الحاسبات في جامعة القادسية بتاريخشاركت في الدورة التاهيلية التي اقيمت في  -

كز التعليم  شاركت في الدورة التطويرية)بناء القدرات القيادية وجودة االدارة /الثانية( التي اقامها مر -

التطوير والتعليم المستمر بالتعاون مع قسم ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في جامعة ذي قار 

   .2/2016/ 18لغاية   16/2للفترة من  

 -البحوث المنجزة: -

 

في مجلة  منشور وسبل االفادة من تجارب بعض الدول العربية. المعرفة في العراق واقع إقتصاد  -1

، كلية االدارة واالقتصاد /جامعة   4، العدد/  16سية للعلوم االدارية واالقتصادية ، المجلد/  القاد 

 . 2014القادسية، 

االستقرار االقتصادي والتكييف الهيكلي وأثرها على مؤشرات التنمية البشرية في البلدان  سياسات  -2

كلية االدارة ( 10( ،العدد)4المجلد) المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية .منشور في مجلة  لنامية.ا

 . 2014 واالقتصاد جامعة المثنى.

منشور في مجلة الكوت . 2012-2003البشرية في العراق للمدة التنمية  واثره في االنفاق العسكري -3

 . 2015لسنة  20العدد/ .جامعة واسط/  للعلوم االقتصادية واالدارية

مجلة   منشور في. 2013-2003بعض مالمح القطاع المصرفي العراقي ومتطلبات اصالحه للمدة  -4

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة المثنى   /( 2( ، العدد) 5المجلد ) المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية.

.2015 . 

جامعة   مجلةر في ونش م. 2014  -2003العراق للمدة االرهاب الدولي واثره في التنمية البشرية في  -5

 .2015، تموز،  4االمام جعفر الصادق )ع(،العدد/
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ر في  منشو. 2014-2006التحليل االقتصادي للنفقات االستثمارية والتشغيلية لمحافظة ذي قار للمدة  -6

كلية االدارة  2016المجلد السادس ، العدد االول ، آذار مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية .

 . 2016واالقتصاد / جامعة المثنى. 

 

 المناصب :

 . 2012-12-10ولغاية    2012-11-18دير االقسام الداخلية  م  -1

 . 2014-3- 12ولغاية  2013  -2-6عميد كلية االدارة واالقتصاد   معاون -2

-3-17رئيس قسم السياسات العامة /مركز الدراسات التاريخية واالثارية في جامعة ذي قار من  -3

 . 2015-7-1ولغاية  2014

الى   2015-11-11جامعة ذي قار من -مدير شعبة ضمان الجودة واالعتماد في كلية القانون -4

1 /7 /2019 

 المؤتمرات العلمية . 

االشكاليات والمعالجات .الذي اقامته –االرهاب والتكفير المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث عن -1

 . 2015 -4  -15جامعة االمام جعفر الصادق في بغداد بتاريخ 

المشاركة في مؤتمر تنمية محافظة ذي قار الذي اقامته جامعة ذي قار كباحث مشترك في بحث -2 -

ي لمحور السياسات  وكمقوم علم الواقع والمعالجات (  -عنوان )البطالة في محافظة ذي قار ب

 . 2015/  5/ 21-20االقتصادية بتاريخ 

الدولي االول )محاربة التيارات التكفيرية واالرهابية ضرورة اكيدة  العلمي المشاركة في المؤتمر 3-

لضمان التعايش السلمي والمحافظة على الوحدة الوطنية (التي اقامته مؤسسة الوالية الثقافية  

 .  2016نيسان   21-20بالتعاون مع كلية االداب جامعة ذ ي قار بتاريخ  

)الخطاب الثقافي المعاصر وأبعاده المستقبلية في   المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني -4

مواجهة الفكر التكفيري االرهابي( ببحث تحت عنوان )أسس مواجهة الفكر التكفيري االرهابي في  

 . 2017آذار  30-29العراق (التي أقامته مؤسسة الوالية الثقافية للمدة من 

 

 النـــدوات: -

-11 -16للدراسات التاريخية واالثارية في  اقامها مركز ذي قارالعلمية التي ندوة المشاركة في ال -1

 بعنوان ) بالحسين )ع( بقي االسالم، وبدمه الشريف انتصر(.  2014

-3  -11للدراسات التاريخية واالثارية في  المشاركة في الندوة العلمية التي اقامها مركز ذي قار  -2

 (.تاريخ الصحافة في ذي قاربعنون ) 2015

-5-5 للدراسات التاريخية واالثارية في المشاركة في  الندوة العلمية التي اقامها مركز ذي قار -3

.بعنوان )دور المرجعية الدينية في الحفاظ على وحدة العراق والدفاع عنه، الحشد الشعبي 2015

 انموذجاً(. 

واالثارية بالتعاون مع بيت  المشاركة في الندوة العلمية التي اقامها مركز ذي قار للدراسات التاريخية-4

 .بعنوان )الفقيه الثائر واالديب الشاعر محمد سعيد الحبوبي(. 2015-5-18في  الحكمة

بالتعاون مع مؤسسة عمار  العلمية التي اقامتها كلية القانون / جامعة ذي قارالمشاركة في الندوة  -5

)دور الدولة في حماية االقليات الدينية والقومية من  ببحث تحت عنوان.2016-3-14بتاريخ   الخيرية 

 . ظاهرة التعصب ( 
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المشاركة في الندوة العلمية ببحث تحت عنوان )تنمية الموارد االقتصادية في محافظة ذي قار وافاقها -6

المستقبلية(التي اقامها مجلس محافظة ذي قار اللجنة االقتصادية بالتعاون مع مركز ذي قار للدراسات  

في مؤسسة الوالية   االستراتيجية لتاريخية واالثارية في جامعة ذي قار ومركز االبحاث والدراسات ا

 . 2016-3-24الثقافية بتاريخ 

ببحث تحت   2016-3-29جامعة ذي قار في –المشاركة في الندوة العلمية التي اقامتها كلية القانون  -7

 عنوان )الحماية القانونية للمنتج المحلي (. 

م دراستين علميتين الى اللجنة المالية في مجلس النواب بعنوان )كيفية تالفي العجز في الموازنة  تقدي-8

 ( 2015العامة في العراق( و)اسباب العجز في الموازنة العامة للعام 

تقديم دراسة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان )خارطة تطوير االهوار في جنوب -9

 . 2017/ 1/ 2بتاريخ  العراق( 

المشاركة ببحث في الندوة العلمية التي أقامها مركز حوكمة  للسياسات العامة بعنوان )السياسات  -10

 . 2017-3-30)الواقع والتحديات( بتاريخ  2003االقتصادية في العراق بعد عام 

( وندوة )التجارة  المشاركة في الندوة العلمية ببحث)االنفاق العسكري واثره في التنمية البشرية -11

 ( ...)الواقع والتحديات  االلكترونية

 النشاط العلمي: -

 . 2006الدارة واالقتصاد جامعة القادسية عام  تدريس مادة االقتصاد الصناعي في كلية ا  -

 . 2006عام    تدريس مادة الحسابات القومية في كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية -

ة سومر  االدارية في قسم االدارة العامة / كلية االدارة واالقتصاد /جامعالعامة تدريس مادة العالقات  -

 . 2011عام  

 .2009عام   تدريس مادة مبادئ االقتصاد في قسم الجغرافية كلية االداب جامعة ذي قار -

 . 2012تدريس مادة مبادئ االقتصاد في كلية االدارة واالقتصاد جامعة ذي قار  -

 تدريس مادة حقوق االنسان في كلية القانون جامعة ذي قار -

 . 2012تدريس مادة المالية العامة في كلية االدارة واالقتصاد جامعة ذي قار -

 ة ذي قار. تدريس مادة المالية العامة والتشريع المالي في كلية القانون جامع -

 تدريس مادة اصول البحث القانوني في كلية القانون جامعة ذي قار, -

 تدريس مادة المالية العامة والتشريع المالي لطلبة الدكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار -

 . تدريس مادة اقتصاديات التعليم في كلية التربية للعلوم االنسانية ، قسم العلوم التربوية والنفسية  -

 . واطاريح الدكتوراه  لعديد من رسائل الماجستيرلعضو لجنة مناقشة   -

 .البحوث العلميةبحوث الترقيات العلمية ومقوم علمي للعديد من  -

عضو لجنة اختبار الصالحية في رئاسة جامعة ذي قار للتدريسيين الجدد بموجب االمر الجامعي  -

 . 2017-2016...للعام  2016/ 10/ 24  ( في 11851المرقم) 

 عضو هيئة تحرير مجلة كلية القانون / جامعة ذي قار  -

-  

 اللجان الدائمية والمؤقتة:  •

 ومؤقتة في جامعة ذي قار. ( لجنة دائمية50رئيس ألكثر من )-

 مؤقتة في جامعة ذي قار.دائمية ولجنة  50عضواً ألكثر من  -

 

 التشكرات: -

 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. رئيس الجامعة    كتاب شكر من 40اكثر من  -
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 كتب شكر من عميد كلية ومركز بحثي وجامعات عراقية.  11اكثر من  -


