
السيرة الذاتية

السام:- عقيل عبد الحسين عودة محمد الطائي

) أولد.السكن :- ذي قار – ناصرية – حي الشموخ .4     متزوج ولديه (1965التولد :- 

  على ملكا جامعة ذي قار- كلية الدارة والقتصاد .27/10/2004تاريخ التعيين :- 

لل:- السيرة الدراساية  :أو

1984- 1983خريج اعدادية الجمهورية – الناصرية -1
1994- 1993بكالوريوس علوم اقتصاد – جامعة الموصل -2
2009-2008ماجستير علوم اقتصادية - جامعة البصرة-3
2015-2014دكتوراه فلسفة علوم اقتصادية -  كلية الدارة والقتصاد – جامعة البصرة- -4
 اللقب العلمي :- مدرس -5

) :- 3ثانيلا:- البحوث المنشورة والمقبولة للنشر عددها (

 ( التحول القتصادي وأثره على الصناعات الصغيرة في العراق) مجلة كلية الدارة والقتصاد – جامعة البصرة .-1
أما البحوث المقبولة للنشر عددها أثنين في مجلة (جامعة واسط – جامعة ذي قار) مستله من اطروحة الدكتوراه.-2

 :-ثالثا :- المؤتمرات

) – جـــــامعة القــــــادسية بعنوان (2011-2010مشـــــــاركة بحث في المؤتمر العلمي لكلية الدارة والقتصاد ( -1
اساليب تمويل المشاريع في العراق مع اشارة خاصة لمحافظة ذي قار ).

 عن وضع الحلول للمجمعات السكنية2006مشاركة في مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني  مقام في سوريا عام -2
العشوائية في العراق 

) 6رابعا :- الندوات:- عددها (

ثلث ندوات في دوائر الدولة عن (دور القطاع الخاص في عملية التنمية – خصخصة المشاريع العامة وأثرها في-1
بناء القتصاد العراقي).

ندوتان ( واقع عمل المؤسسات وأثرها في تحقيق التنمية القتصادية في العراق رئاسة جامعة ذي قار – أهمية-2
المشاريع الصغير في القتصاد العراقي – كلية الدارة والقتصاد جامعة ذي قار )

المهام المكلف بها داخل الكلية :-     خامسا:- 

.2014- 2013 و2013-2012مقرر قسم القتصاد   في كلية الدارة والقتصاد للعام لعام -1
2015-2014مسؤول وحدة شؤون الطلبة للدراسة المسائية -2
.2015-2014رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية للدراسة المسائية -3
 ولحد الن 2016-2015معاون عميد كلية الدارة والقتصاد -4
مسؤول وحدة الرشاد التربوي في الكلية منذ تأسيسها ولحد الن .-5
مشترك في اللجان المتحانيه منذ تأسيس الكلية , فضل عن العديد من اللجان الدارية والقانونية .-6

ساادساا:- النشاطات :-

عضو مجلس اقتصادي لجمعية القتصاديين في ذي قار .-1
عملت كعضوعن جامعة ذي قار في اللجنة القتصادية في محافظة ذي قار .-2
تشكيل لجنة وبعمل جماعي داخل الكلية لمساعدة الطلبة المعوزين .-3
ساهمت في حملت التبرع للحشد الشعبي لمحاربة التكفير , فضل عن الزيارات الميدانية للمقاتلين في جبهات-4

القتالمع فريق الجامعة .

2015- 2014حاصل على شهادة تقديرية للساتذة المتميزين في الجامعة للعام 



ساابعا:- الدورات المشاركا بها :-

دورة طرائق تدريس في رئاسة جامعة ذي قار.-1
دورتين  للتدريسيين لمادة حقوق النسان والديمقراطية.-2
دورة القيادات الدارية المقامة في جامعة ذي قار .-3

ثامنا:- المواد الدراساية المكلفبتدريسها :- 

ولحد الن.2013-2012مادة القتصاد الجزئي لقسم القتصاد من -1
.2013-2012مادة مبادئ القتصاد في المرحلة الولى -2
.2014-2013مادة النقود والمصارف لقسم العلوم المالية والمصرفية-3
 .2014- 2013مادة المالية العامة -4
2016-2015مادة المصارف السلمية للمرحلة الثانية -5
 ولحد الن2016 -2015مادة السواق المالية لمرحلة الرابع لقسم العلوم المالية والمصرفية -6

):-  32تاساعا:- التشكرات (

) كتاب شكر من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.3(-1
) كتاب شكر من قبل السيد رئيس جامعة ذي قار .20أكثر من (-2
) كتاب شكر من قبل السيد عميد الكلية .فضل عن كتابي شكر من دوائر الدولة.10أكثر ( -3



CV

Name: - AKEEL ABUDALHUSEIN AODA

Nascent : --1965

Housing: - THiQar - Nasiriya - Shoumoukh neighborhood. 

Date of first appointment and : - 27/10/2004 at the University of 
Thi-Qar

Biography university courses: 

1 - Bachelor of Science Economics - University of Mosul in 1993

2 - Master of Economics University of Basra 2009 - the title of the 
message ( the role of small-scale industries in the Iraqi 
economy )

3 - currently a PhD student in the Faculty of Management and 
Economics - University of Basra - Scientific Title : - Assistant 
Lecturer

 The tasks assigned to it- : 

1 - official and educational counseling unit at the college

2 - Student Affairs is responsible for the study of the evening. 

3 - decision of the Department of Economics. 

Courses that Sherkat by- : 

1 - Cycle methods of teaching at the University of DhiQar. 

2 - cycle of human rights at the University of DhiQar. 

3 - A training course for teachers of the subject of human rights 
and democracy. 

Published research : - Research entitled ( economic 
transformation and its impact on small-scale industries in Iraq )

    Materials which cost taught- : 



1 - Microeconomics for the Department of Economics Phase II 
202012 to end now

2 - material and money to banks Department of Banking and 
Finance to study the evening the second phase in 2013 and 
continuing

3 - Principles of the economy in the first phase from 2012 to 2013

4 - Principles of Economics at the Faculty of Law 20

5 - human rights and democracy for the first phase and the 
second in 2009 to the College of Medicine from 2010 to 2011. 

Alckrat : - ( more than 32 thanks - one of them by the Minister of 
Higher Education )


