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  عنواني اطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير:
أطروحة الدكتوراه الموسومة " آليات حفز االبتكار وتخصيص االستثمار باستخدام  ۞

تحليل ما بعد األمثلية في قطاع الصناعات الھندسية (شركة الصناعات الخفيفة 
  أنموذجا)".

رسالة الماجستير الموسومة " التخصيص األمثل للموارد باستخدام أسلوب البرمجة  ۞
  ى االقتصادية لشركة الصناعات الخفيفة (قطاع مختلط)".الخطية وبناء جدول الجدو

   -البحوث المنشورة :
آليات التعاون بين الجامعات العراقية وقطاعات األعمال لتطوير بيئة االستثمار، ۞ 

  .المجلة العراقية للعلوم االقتصادية
۞ ترشيد القرارات االقتصادية في المؤسسات المالية باستخدام أنموذج برمجة 

 ھداف/ دراسة تطبيقية في المصرف العراقي االسالمي. األ
  الجمعيات العلمية:

  عضو جمعية االقتصاديين العراقيين. ۞
 الوظائف التي يشغلھا/ شغلھا:

عضو ھيئة التدريس في الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم  ۞
  .2014-2005االقتصاد للمدة 

عضو ھيئة التدريس في جامعة النھرين / كلية اقتصاديات األعمال / قسم  ۞
ولغاية العام الدراسي الحالي  2014اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد للمدة 

2017/2018. 
الى العام  2014/2015أمين مجلس كلية اقتصاديات األعمال من العام الدراسي  ۞

  .2017/2018الدراسي 
 الخبرات المكتسبة:مجاالت العمل و

ساھم بتدريس المواد الدراسية اآلتية للدراسات األولية في الجامعة المستنصرية /  ۞
 -كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد:

 .2010-2005الرياضيات لالقتصاديين للمدة  -

  .2014-2011بحوث العمليات للمدة  -

لية في جامعة النھرين / كلية ساھم بتدريس المواد الدراسية اآلتية للدراسات األو ۞
 - اقتصاديات األعمال:

 .2018- 2017لغاية العام الدراسي الحالي  2012بحوث العمليات من العام  -

- MATHEMATICS FOR ECONOMIST  2012- 2011للعام الدراسي. 



- 2017لغاية العام الدراسي الحالي  2012االقتصاد الجزئي التطبيقي من العام  -

2018. 

 .2012- 2011االقتصادية وتقييم المشاريع للعام الدراسي دراسات الجدوى  -

-2017لغاية العام الدراسي الحالي  2013االقتصاد الكلي التطبيقي من العام  -

2018. 

 -ساھم بتدريس المواد الدراسية اآلتية للدراسات األولية كمحاضر خارجي: ۞
لوم التجارية (نظريات وسياسات التجارة الخارجية) في كلية المأمون / قسم الع -

 .2006-2004للمدة 
(االقتصاد والمالية العامة) في معھد االدارة / الرصافة / قسم المحاسبة للعام  -

  .2005-2004الدراسي 

(اقتصاديات األعمال) في كلية المأمون الجامعة / قسم ادارة األعمال للعام  -
 .2007-2006الدراسي 

 :والحلقات النقاشية المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
عرض لنتائج استبيان عن ( واقع وآفاق استخدام األساليب الكمية في القطاعات  ۞

-2014االنتاجية العراقية). ضمن فقرات مؤتمر كلية اقتصاديات األعمال للعام الدراسي 
2015. 

آليات التعاون بين الجامعات العراقية وقطاعات ۞ عرض ومناقشة دراسة بعنوان "
الندوة العلمية لقسم اقتصاديات ادارة ل لتطوير بيئة االستثمار"، ضمن فعاليات األعما

  .13/3/2018االستثمار والموارد بتاريخ 
المنعقدة بتاريخ  اللجنة العلمية المركزية في كلية اقتصاديات األعمال تنفيذا لتوصيات۞ 
دراسة حلقة نقاشية عرضت خاللھا ال تنظيم 22/4/2019تم بتاريخ  24/2/2019

الموسومة "آليات مقترحة للشراكة بين كلية اقتصاديات األعمال والمؤسسات العراقية 
    .الخاصة والعامة"

۞ عرض ومناقشة دراسة بعنوان"ترشيد القرارات االقتصادية في المؤسسات المالية 
باستخدام أنموذج برمجة األھداف: دراسة تطبيقية في المصرف العراقي االسالمي"، 

فرع  –ليات المؤتمر العلمي األول لجمعية ادارة األعمال العلمية العراقية ضمن فعا
الواقع والمعالجات) الذي عقد في جامعة  - صالح الدين تحت شعار(البطالة في العراق

  . 5/9/2019-4سامراء للمدة 

 تقييم البحوث العلمية:



كلية اقتصاديات األعمال " تقويم كفاءة األداء باستخدام بعض  -جامعة النھرين ۞
  .2011المؤشرات االنتاجية" عام 

كلية اقتصاديات األعمال "استخدام الكلفة المعيارية في تقييم  -جامعة النھرين ۞
  .2011عناصر المواد األولية في الشركة العامة للصناعات الخفيفة" عام 

كلية اقتصاديات األعمال "مؤشرات كفاءة سوق االوراق المالية  -رينجامعة النھ ۞
  .2012اشارة الى العراق" عام  - وسبل نجاحھا في الحاة االقتصادية

كلية اقتصاديات األعمال " اآلفاق المستقبلية لالستثمار االجنبي في  -جامعة النھرين ۞
  .2012الواقع والطموح" عام  2008العراق بعد 

كلية اقتصاديات األعمال " األزمة المالية العالمية وآثارھا على  -نھرينجامعة ال ۞
  .2012اقتصاديات الدول العربية" عام 

ھيئة البحث والتطوير الصناعي" دور قسم البحث والتطوير في  –وزارة الصناعة  ۞
  .3013تطوير صناعة الزيوت النباتية" عام 

  التدريس في الدورات التدريبية:
 (WINQSB)صة في بحوث العمليات وتطبيقاتھا على برنامج دورة متخص ۞

، والمسار PERTبالفقرات اآلتية: البرمجة الخطية، أسلوب تقييم ومراجعة البرامج 
 - 11، برامج النقل، نماذج التخصيص، نماذج الخزين للمدة للمدة CPMالحرج 

  في كلية المأمون الجامعة/ قسم ادارة األعمال. 16/6/2005
تخصصة في بحوث العمليات " نمذجة القرارات االدارية باستخدام أساليب دورة م ۞

وباالستعانة ببرنامج  (WINQSB)بحوث العمليات" باالعتماد على برنامج 
)(Microsoft Excel  في كلية المأمون الجامعة/  28/8/2005 – 20/8/2005للمدة

 قسم العلوم التجارية.
مركز  -في وزارة المالية 30/9/2012-23ة دورة " تقويم كفاءة األداء " للمد ۞

  التدريب المالي والمحاسبي.
مركز التدريب  -في وزارة المالية 10/8/2014-3دورة "تقويم أداء العاملين" للمدة  ۞

  المالي والمحاسبي.

   اللجان وفرق العمل: 
اسي جامعة النھرين من العام الدر –اللجان االمتحانية في كلية اقتصاديات األعمال  ۞

  .2017- 2016الى العام الدراسي  2014-2015
 .2015لجنة مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية  ۞
عضو فريق عمل كلية اقتصاديات األعمال للتنسيق في اطار اتفاقية التعاون العلمي  ۞

  دائرة تخطيط القطاعات.  –لجامعة النھرين مع وزاررة التخطيط 
  .2016-2015لجنة تقييم االمتحاناتللعام الدراسي  ۞
عضو للجنة التحضيرية للندوة العلمية الموسومة "آليات التعاون بين الجامعات ۞

  . 13/3/2018العراقية وقطاعات األعمال لتطوير بيئة االستثمار" المنعقدة بتاريخ 



جب األمر ۞ عضو لجنة تدقيق االستالل لطالبة الماجستير ھيام علي طالب بمو
  . 24/3/2019بتاريخ  834االداري ق ع/ 

بموجب األمر االداري  2019-2018۞ عضو اللجنة االمتحانية للعام الدراسي 
  .7/1/2019بتاريخ  34ق.ع/

  .14/3/2019في  742۞ عضو لجنة التدريب الصيفي بموجب األمر االداري ق.ع/

  التقارير وورش العمل والندوات الفكرية:
النقاشية "مشاركة القطاع الخاص في تعزيز النزاھة ومكافحة الفساد" حضور الحلقة ۞

  .9/11/2016في بيت الحكمة بتاريخ 
"انخفاض الموازنة االستثمارية واثارھا االقتصادية على المشاريع التنموية في حضور الحلقة النقاشية ۞

 .21/2/2017دائرة تخطيط القطاعات بتاريخ  –وزارة التخطيط  العراق"
ضور الندوة العلمية الموسومة "سوق رأس المال في العراق ودوره في جذب ح ۞

  .22/10/2017االستثمار باألوراق المالية" بيت الحكمة بتاريخ 
حضور الندوة العلمية "دور القطاع المالي والمصرفي في تحقيق الشمول المالي"  ۞

 .27/2/2017كلية اقتصاديات األعمال بتاريخ 
حضور الندوة العلمية " التأثير المتبادل بين الموازنة العامة وميزانية البنك  ۞

  .13/4/2017المركزي" كلية اقتصاديات األعمال بتاريخ 
حضور الندوة العلمية "انخفاض الموازنة االستثمارية وآثارھا االقتصادية على  ۞

  .26/4/2017المشاريع التنموية في العراق" كلية اقتصاديات األعمال بتاريخ 
حضور الندوة العلمية "الموازنة الفيدرالية..أوجه الخلل..وسياسات االصالح..اشارة  ۞

  .9/11/2015األعمال بتاريخ " كلية اقتصاديات 2016خاصة لموازنة 
حضور الندوة العلمية "سياسة تسعير النفط والغاز ودورھا بتحسين التنمية  ۞

  .20/10/2015المستدامة" كلية اقتصاديات األعمال بتاريخ 
۞ حضور الندوة الموسومة (دور أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي للحد من الفساد المالي 

  .26/2/2019واالداري) بتاريخ 
بموجب  11/3/2019۞ حضور ورشة العمل الموسومة "نظام المقررات" بتاريخ 

  .13/3/2019في  762األمر االداري 
بعنوان ( الخسائر  9/4/2019۞ حضور ندوة نظمتھا وزارة التخطيط بتاريخ 

االقتصادية الناجمة عن عن توقف تمويل وتنفيذ برنامج تنمية األقاليم والبترو دوالر 
  المالية ومكافحة التنظيمات االرھابية). جراء األزمة

۞ المشاركة في الندوة العلمية التي أقامتھا مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية تحت عنوان 
  .17/4/2019(حياة جميلة بال سموم) بتاريخ 

۞المشاركة مع الفريق التطوعي لمؤسسة العراقة للثقافة والتنمية في حدائق الكلية 
  .19/3/2019السادس (تطبيقات األنشطة الالصفية) بتاريخ  ضمن الملتقى العلمي



۞ المشاركة في الحلقة النقاشية الموسومة (الفوارق بين ادارة الجودة الشاملة واالدارة 
  .17/4/2019بتاريخ  1074بموجب األمر االداري  15/4/2019التقليدية) بتاريخ 

اقة العالمية وتأثيرھا على ۞ حضور محاضرة بعنوان ( التغيرات الجارية بأسواق الط
بدعوة من وزارة النفط  2019/ 22/5صناعة النفط والغاز واالقتصاد العراقي) بتاريخ 

  / مركز البحث والتطوير النفطي.

  التشكرات والمكافات:
 كتاب شكر من الجھات اآلتية:   16 ۞

 جھاز االشراف والتقويم. –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -

  مركز التدريب المالي والمحاسبي. –المالية وزارة  -
 السيد رئيس الجامعة. –الجامعة المستنصرية  -

 السيد رئيس الجامعة. –جامعة النھرين  -

 كلية االدارة واالقتصاد. –الجامعة المستنصرية  -

 كلية اقتصاديات األعمال. -جامعة النھرين  -

 السيد رئيس الجامعة. - جامعة سامراء -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


