
 السيرة الذاتية  -الدكتور قيس انس العقابي 

 البيانات الشخصية

 متزوج  الزوجية:الحالة /  1979\1\18 –ديالى  الوالدة:محل وتاريخ /  العقابي : قيس انيس جحيلالثالثياالسم 

 التحصيل الدراسي

 2000 -1999 \واالقتصاد جامعة بغداد  اإلدارةكلية  \علوم مالية ونقدية  -اقتصاد  بكالوريوس .1

 2014 –الجامعة المستنصرية  –كلية اإلدارة واالقتصاد  /ماجستير اقتصاد  .2

 2020 -الجامعة المستنصرية  –دكتوراه اقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد  .3

 ومحل العمل  ةالمهن

 2008\7\9تاريخ التعيين  \ موظف حكومي

 التخطيط المالي \التخطيط وتنمية الموارد      القسم \الصحة     الدائرة \الوزارة 

 2012-2009الموازنة االستثمارية للسنوات  متابعة وحدة مسؤول

 2016-2015للسنوات مدير شعبة التخطيط االقتصادي الصحي 

 2020مدير شعبة اعداد الموازنة سنة 

 البحوث والدراسات 

 –الصدمات االقتصادية في القطاع الصحي وسياسات االستجابة في العراق  أطروحة دكتوراه بعنوان )اثر -1

 سيناريوهات مستقبلية(

 2013-1990رسالة الماجستير بعنون )تحليل العالقة بين النفقات العامة والنمو االقتصادي في العراق للمدة  -2

  حصلت الرسالة على تقدير جيد جداً.دالة االستجابة المستحثة  باستعمال

بحث منشور في مجلة  – االقتصاديوالنمو العالقة السببية بين االنفاق الحكومي على الصحة تحليل بحث منشور:  -3

كلية بغداد للعلوم االقتصادية باالشتراك مع األستاذ الدكتور عبد الكريم عبد هللا محمد أستاذ االقتصاد القياسي في 

 .الجامعة المستنصرية

النمو االقتصادي في العراق(( ورقة عمل معدة بالتعاون مع منضمة تواصل احدى ))أثر بطالة الخريجين على  -4

 منظمات المجتمع المدني.

 )) اثر جائحة كورونا على التقل الجوي في العراق(( ورقة بحثية نشرت في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين. -5

نظري حول جدوى التدخل الحكومي وأنظمة التمويل في القطاع الصحي(( ورقة بحثية نشرت في  )) اطار – -6

 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين.

تقديم عرض في ندوة افتراضية اقامتها كلية التربية األساسية جامعة ديالى بعنوان )) تداعيات أسعار النفط الخام  -7

 اقي((العالمية وانعكاسها على االقتصاد العر

 دراسات عديدة في مجال العمل مقدمة لمتخذي القرار منها  -8

  2016دراسة تحليل موازنة الصحة سنة  -

  2016دراسة مشروع التمويل الصحي  -

 2015دراسة حول التغطية الصحية الشاملة  -



 2016دراسة تقييم مشروع التمويل الصحي  -

 دراسة احتساب تكاليف الخدمات الصحية في مستشفى الكندي -

 سة احتساب تكاليف الخدمات الصحية في مستشفى النعماندرا -

 دراسة احتساب تكاليف مرضى كورونا -

 دراسة التنبؤ بعدد المصابين في مرضى كورونا -

عده العراق بالتعاون مع منظمة يعضو اللجنة المركزية في اعداد تقرير الحسابات الصحية الوطنية الذي  -

 الصحة العالمية.

 المشاركة في المؤتمرات

التمويل واالنفاق لموازنة وزارة الصحة  ))مصادربالبحث المعنون  2015مؤتمر نقابة المحاسبين والمدققين سنة  -1

 دراسة تطبيقية(( 2013-2009العراقية للمدة 

تمت المشاركة الذي اقامته دائرة صحة المثنى  2018 مؤتمر اقتصاديات الصحة وتوجيه االنفاق الواقع والطموح -2

تكاليف الخدمات الصحية برنامج  –طبيق اقتصاديات الصحة في زارة الصحة العراقية بعرض بعنوان ))ت

 ((أنموذج

الذي اقامته كلية اإلدارة واالقتصاد /  2019 2030مؤتمر االقتصاد العراقي في ظل اجندة التنمية المستدامة  -3

 –ون ))التنمية البشرية المستدامة بالبحث المعنتمت المشاركة جامعة البصرة بالتعاون مع كلية شط العرب االهلية 

 دراسة في واقع االنفاق الصحي في العراق(( 

الذي اقامته كلية دجلة االهلية تمت المشاركة ببحث مستل من أطروحة  2019مؤتمر المعرفة استثمار في االنسان  -4

ق باستعمال البيانات أثر االنفاق الصحي الحكومي على معدل وفيات األطفال في العرا ))قياسالدكتوراه بعنوان 

 اللوحية(( 

الذي أقامه بيت الحكمة وتم المشاركة  2019مؤتمر البيئة الحضرية بين التنمية المستدامة واالستدامة االجتماعية  -5

وتحليل أثر صدمة أسعار النفط في تمويل الرعاية الصحية  ))قياسببحث مستل من أطروحة الدكتوراه بعنوان 

 ((2017-2007 الحكومية في العراق للمدة

ندوة  ورقة عمل بعنوان )قياس اثر تغيرات سعر الصرف على الدين العام الداخلي والخارجي( في المشاركة في -6

التي اقامتها كلية اإلدارة  واالقتصادي((العامة في العراق قراءة استشرافية من المنظورين المحاسبي  ))الموازنة

 .واالقتصاد في جامعة ديالى

بين الصحي في العراق  )القطاعفي الندوة االفتراضية المشاركة في ورقة عمل عن القطاع الصحي في العراق  -7

   مطرقة االزمة المالية وسندان جائحة كورونا( التي اقامتها شبكة االقتصاديين العراقيين.

 المهارات 

 خاص:أجيد استعمال الحاسوب بشكل عام والبرامج االتية بشكل  -

 ( مايكروسوفت اوفسword، excel، power point) 

 يبرنامج Eviews ،Gretl  ًبرنامجي  -بشكل جيد جداR ،Stata .بشكل متوسط  

  حاصل على شهادة التوفل في اللغة اإلنكليزية -



  IC3كفاءة الحاسوب حاصل على شهادة  -

 الدورات الخارجية

  بالعقود وقوائم جرد الموجودات  اإلخاللدورة ))التعاقد مع المقاولين وأساليب استحصال المستحقات حالة

 اإلدارية.المنظمة العربية للتنمية  \ تركيا –اسطنبول  \ 2012يوليو  18 – 7( خالل المدة وتطبيقها(

 الدورات الداخلية

  العراق، ،2008\10\9ولغاية  2008\10\6المنعقدة في الفترة من  األساسية( المالية(دورة في ))الموازنة 

 الدولة.تنمية القدرات الوطنية في أدارة مؤسسات  ،تطوير

  ))تطوير العراق، ،2009\3\5ولغاية 2009\3\1المنعقدة في الفترة من  األساسيةدورة في ))الموارد البشرية، 

 الدولة.تنمية القدرات الوطنية في أدارة مؤسسات 

 (( 1المالية والتخطيط المالي  اإلدارةدورة) للفترة من )وزارة  العراق، ،2011\ 5\ 26ولغاية  2011\ 5 \ 15

 المعلومات.وتقنية  اإلداريالمركز الوطني للتطوير  التخطيط،

  وزارة التعليم  العراق، ،2012\ 5 \ 31ولغاية  2012 \5 \ 6( للفترة من مكثفة( –المتحان التوفل  ))التهيئةدورة

 االنكليزية.مركز اللغة  التكنولوجية،الجامعة  العلمي،العالي والبحث 

  كفاءة الحاسوب(( دورةIC3 )) العراق وزارة التعليم العالي  ،2011 \ 6 \ 23ولغاية  2011 \ 6 \ 1للفترة

 النهرين.جامعة  العلمي،والبحث 

 يب المالكات التابع لوزارة الصحة العراقيةدورتان في سالمة اللغة العربية في مركز تطوير وتدر 

  العالمية.دورة التهيئة للموازنة المستجيبة للنوع البشري برعاية منظمة الصحة 

 .دورة الكترونية برعاية منظمة الصحة العالمية عن برنامج الحسابات الصحية الوطنية 

  مركز التدريب وتطوير المالكات. –دورة المدرب االلكترونية التي اقامتها وزارة الصحة 

  اقامتها منظمة الصحة العالمية.دورة افتراضية في الحسابات الصحية الوطنية 

 

 الدورات التي قمت بتقديمها كمدرب:

 دورة الكترونية في الحسابات الصحية الوطنية عبر منصة كالس رووم وكوكل ميت -1

دائرة صحة البصرة و بابل وكربالء وديالى وكركوك  تدريبية لعدة دوائر صحية )بغداد مدينة الطب دورة -2

 واالنبار( عن اعداد برنامج الحسابات الصحية الوطنية.

 

 عيظمات المجتمع المدني والعمل التطونالعضوية في م

 عضو في مجموعة خبراء شبكة االقتصاديين العراقيين  .1


