
 السٌرة العلمٌة                                           

 

 د. سمٌر سهام داود سلمان الخفاجًم . أ. األسم : 

 القومٌة : عربٌة

 الدٌانة : مسلم

 الحالة األجتماعٌة : متزوج

 : جامعة بغداد _ كلٌة األدارة واألقتصاد _ قسم التموٌل والمصارف الحالً  عنوان العمل 

 

 الدراسً :التحصٌل 

 

 POST – DOCTORAL  IN ECONOMICSالدرجة العلمٌة :  -1

 البلد : المانٌا    FRIEDRICH – ALEXANDER UNIVERSITYالجامعة :  

 1111تارٌخ الحصول على الشهادة :      1111تارٌخ بدء الدراسة : 

 لغة الدراسة :  انكلٌزي 

 قدٌة "" سٌاسة مالٌة ونالتخصص : علوم أقتصاد _ أقتصاد كلً 

 

 الدرجة العلمٌة : دكتوراه فلسفة علوم أقتصادٌة  -1

 الجامعة : بغداد       البلد :  العراق 

 1111تارٌخ الحصول على الشهادة :       1996تارٌخ بدء الدراسة : 

 لغة الدراسة :  عربً , أنكلٌزي 

 التخصص العام : علوم أقتصادٌة 

 نقدٌة ومالٌة "التخصص الدقٌق : أقتصاد كلً " سٌاسات 

 



 الدرجة العلمٌة : ماجستٌر علوم أقتصادٌة  -3

 الجامعة :  بغداد         البلد  :  العراق 

 1995تارٌخ الحصول على الشهادة :      1991تارٌخ بدء الدراسة : 

 لغة الدراسة : عربً , أنكلٌزي 

 التخصص العام : علوم أقتصادٌة 

 مالٌة , نقدٌة , تجارٌة "التخصص الدقٌق : سٌاسات أقتصادٌة " 

 

 الدرجة العلمٌة : بكالورٌوس علوم أقتصادٌة  -4

 الجامعة : المستنصرٌة    البلد :  العراق 

 1991تارٌخ الحصول على الشهادة :            1988تارٌخ بدء الدراسة : 

 لغة الدراسة : عربً , أنكلٌزي 

 الخبرة التدرٌسٌة : 

 

تدرٌسً فً كلٌة بغداد للعلوم األقتصادٌة الجامعة _ وزارة التعلٌم العالً والبحث  -1

 العلمً _ بغداد _ العراق                   

 . 1118_  1111للفترة 

_ تدرٌسً فً كلٌة األدارة واألقتصاد _ جامعة بغداد _ وزارة التعلٌم العالً والبحث 1

 العلمً _ بغداد _ العراق 

 _ ومازلت . 1118للفترة 

 الخبرة الوظٌفٌة :

_ 1114  علوم األقتصادٌة الجامعة  _ للفترة رئٌس قسم األقتصاد _ كلٌة بغداد لل -1

1117  

_ 1117للفترة رئٌس قسم أدارة األعمال _ كلٌة بغداد للعلوم األقتصادٌة الجامعة _  -1

1118  

علوم األقتصادٌة عضو اللجنة األمتحانٌة المركزٌة ولقسم األقتصاد _ كلٌة بغداد لل -3

  1118_ 1111للفترة  الجامعة 



 1114عضو لجنة هٌئة التحرٌر لمجلة كلٌة بغداد للعلوم األقتصادٌة الجامعة _ للفترة  -4

 _1118  

عضو اللجنة األمتحانٌة ولجنة تحدٌث المناهج والمفردات العلمٌة ولجنة األشراف  -5

_ قسم األقتصاد وقسم التموٌل والمصارف _ كلٌة األدارة التربوي ولجان أخرى 

 _ ومازلت  1118واألقتصاد _ جامعة بغداد _ للفترة 

 

 الخبرة العلمٌة :

 
المصارف والبنوك , تدرٌس المواد العلمٌة " األقتصاد الكلً , النظرٌة النقدٌة ,  -1

لتحلٌل المالً , , ااألسواق المالٌة , تقٌٌم قرارات األستثمار مبادىء األقتصاد ,

 " . عملٌات مصرفٌة 

 .1115_ 1114محاضر فً جامعة سانت كلٌمنت للدراسة المفتوحة للعام  -1

 محاضر فً معهد التطوٌر األداري والفنً _ وزارة الكهرباء _ العراق. -3

 محاضر فً معهد رجال االعمال العراقٌٌن _ غرفة تجارة بغداد . -4

فً جامعة بغداد والمستنصرٌة والكوفة  ودكتوراه مناقش لعدة رسائل ماجستٌر -5

 والنهرٌن .

 مقٌم  علمً لعدة رسائل ماجستٌر فً جامعة بغداد والمستنصرٌة . -6

وألغراض الترقٌات  مقٌم لعدة بحوث علمٌة ألغراض النشر فً المجالت العلمٌة -7

 . العلمٌة

مشارك ومعقب فً عدة مؤتمرات وندوات علمٌة على مستوى الجامعات العراقٌة  -8

 لى مستوى الوزارات العراقٌة .وع

فً المجالت العلمٌة لكلٌة األدارة واألقتصاد فً نشرعدة بحوث علمٌة متخصصة  -9

 جامعة بغداد والمستنصرٌة.

 تدرٌس مرحلة الماجستٌر قسم األقتصاد مادة األقتصاد الكلً . -11

 

 

 

 

 


