
 السيرة الذاتية
 
 
 
 

 االسم الرباعي : عمر محمود عكاوي خميس
  7/9/4991تاريخ الوالدة : 

   7/2/2242الشهادة : ماجستير                                تاريخ الحصول عليها : 
 التخصص العام : اقتصاد                          التخصص الدقيق : علوم المالية والنقدية

  47/4/2242العلمي : مدرس مساعد                     تاريخ الحصول عليه : اللقب 
 2عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : 

 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : ال يوجد
   omar_alobaidy80@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 جهة المانحة لشهادة البكلوريوس : جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصادال
 الجهة المانحة لشهادة الماجستير : جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : 
عنوووار رسووالة الماجسووتير : فاعليووة السياسووة النقديووة فووي السوويلرة علووف ال ووغول الت ووخمية فووي 

  2227-4992عراق للمدة ال
 عنوار رسالة الدكتوراه :
 الوظائف التي شغلها :

 إلف –الفترة مر  مكار العمل الوظيفة ت
 -2242 كلية اإلدارة واالقتصاد مقرر قسم االقتصاد 4
 -2242 كلية اإلدارة واالقتصاد أمير مجلس الكلية 2
 2243-2242 كلية اإلدارة واالقتصاد ؤل شعبة البعثاتو مس 3
 
 

mailto:omar_alobaidy80@yahoo.com


 الجامعات أو المعاهد التي درس فيها :
 مالحظات إلف -الفترة مر  الجهة )الجامعة )الكلية( المعهد( ت
  -2244 جامعة ديالف / كلية اإلدارة واالقتصاد 4
  2242-2242 جامعة ديالف / كلية القانور 2
 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها :
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2243-2242 مبادئ االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالف 4
 2243-2244 النقود والبنوك االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالف 2
 2243-2244 االقتصاد الريا ي االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالف 3
 2243-2242 النظرية النقدية االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالف 1
 

 المقررات الدراسية التي قام بتلويرها أو ساهم في تلويرها :
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2243-2242 النقود والبنوك االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالف 4
 2243-2242 مبادئ االقتصاد االقتصاد اإلدارة واالقتصاد ديالف 2
 

 اللاريحاألشراف علف الرسائل وا
 السنة الدراسية عنوار الرسالة أو األلروحة القسم الكلية الجامعة ت
4      
2      
3      
 
 
 



 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها :
 نوع المشاركة مكار االنعقاد العنوار ت

 ح ور( –)بحث 
 السنة

 إلفانتقال االقتصاد العراقي  4
 قع واللموحاالقتصاد الحر الوا

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

 2243 ح ور

اثر التغيرات المالية والنقدية في  2
العراق علف المتغيرات االقتصادية 

 2223بعد عام 

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

 2243 بحث

البيانات الدقيقة أساس اإلبداع  3
 اإلداري

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

 2243 ح ور

ي اتخاذ أساليب الكمية ودورها ف 1
 القرارات

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد

 2243 ح ور

 
 الدورات التي بها والتي أقامها

 السنة مكار االنعقاد عنوار الدورة ت
4    
2    
3    
 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تلوير التعليم
 السنة محل النشر عنوار البحث ت
4    
2    
3    
 



 
 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العالمية ومجالت )
 السنة العدد الذي نشر فيه عنوار البحث الدولة أسم المجلة ت
4      
2      
3      
1      
 

 والمحلية والدوليةع وية الهيئات العلمية 
تاريخ  محلية/ دولية أسم الهيئة ت

 االنتساب
 مازال ع و /

 ء الع ويةانتها
 مالحظات

4      
2      
3      
1      
 

 إبداعات أو نشالات حصل فيها علف )جوائز / شهادات تقديرية/ كتب شكر(
ما حصل عليه  نوع اإلبداع أو النشال ت

)جائزة / شهادة/ 
 كتاب شكر

عنوار النشال  الجهة المانحة
 أو اإلبداع

 السنة

 2243 ندوة جامعةرئيس ال كتاب شكر مشاركة في ندوة 4
 2243 ندوة رئيس الجامعة كتاب شكر مشاركة في ندوة 2
 2243 ندوة رئيس الجامعة كتاب شكر ح ور في ندوة 3
1      



 
 التأليف والترجمة

أسم دار  عنوار الكتاب ت
 النشر

منهجية /  عدد اللبعات سنة النشر
 غير منهجية

1      
2      
3      
4      
 

 ي يجيدها /اللغات الت
 اللغة العربية. .1
2.  

 
 مساهمات في خدمة المجتمع

1. 
2. 
 

 نشاطات أخرى :
1. 
2. 
 

 (CDورقية ونسخة علف قرص )مالحظة / يتم تسليم نسخة 
 
 

 


