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 :  الشهادات العلمية

 . 2008المستنصرية /الجامعة ، الدكتوراه 

 . 2001الجامعة المستنصرية / الماجستير، 

 قسم ادارة االعمال..1980/1981 الجامعة المستنصرية /البكلوريوس، 

 

 : التاريخ الوظيفي

 1979( اربعون عاما"، ابتدأت من عام 40كانت الخدمة الوظيفية في الجامعة المستنصرية حصرا"، ولمدة)

االحالة على التقاعد من كلية االدارة واالقتصاد.خالل هذه المدة تقلدت العديد من  وذلك بعد 2019وانتهت عام 

، مدير حسابات الدراسات المسائية لكليات التربية  المسؤليات االدارية والمالية، منها: مدير االدارة لكلية التربية

  .2002ولغاية  1987وهذه المسؤليات امتدت من والعلوم واالداب وحسابات صندوق التعليم العالي 

 

 : التدريـــس

. البحث العلمي/ المرحلة الرابعة أصولتدريس مادة  ،  2021/2022في هذه السنة الدراسية، 

الهدف من دراسة هذه المادة تعريف الطالب باهمية البحث العلمي ودوره االستراتيجي في كيفية حل 

التي تهم المجتمع وفي مختلف االختصاصات العلمية واالنسانية ) بطريقة علمية ومنهجية ( المشاكل 

كيفية كتابة تعلّم ، وبالتالي فأن على الطلبة دراسة وتحليل المنهجية العلمية واعتمادها كاساس في 

 على شهادة البكالوريس.  البحث العلمي الذي يعد من متطلبات الحصول

. والهدف من تدريس هذه المادة ان يتعرف  رحلة االولىمادة مبادى االدارة / المكذلك القيام بتدريس 

اهمية االدارة في تحريك الموارد المتاحة )البشرية، المادية، المالية ...الخ( باتجاه  على الطالب

تحقيق االهداف العامة والخاصة وبما يؤدي الى تقدم االفراد والشركات والمجتمع بشكل عام وفي 

اليف وبأقل ما يمكن من التك) المجاالت المختلفة ، )الصناعية،الزراعية،التجارية ،وتقديم الخدمات 

حيث يجري التركيز على دراسة القرارات االدارية في مجال ادارة ... في الوقت والجهد والمال

 للتنفيذ.االعمال واختيار االفضل منها 

 : االهتمام البحثــي

 يتركز االهتمام بالبحوث ذات الصلة باقتصاديات االدارة ، مثل :

 ....واالستثمار  ,اقتصاديات قرارات االنتاج والتسويق والمالية. – 1

 .الماليةوحاليا" يوجد مشروع بحث حول اقتصاديات االسواق  – 2

تحقق االقتصاديات في قرارات االنتاج في ومشروع بحث حول اهمية تطبيق سياسة اقتصاد السوق في  – 3

 الصناعة العراقية.

 ومشروع مقترح حول تأليف كتاب يحمل عنوان )االقتصاد االداري(. -4

 



 

 

 :  المنشــورات العلميــة

 أهمية وتأثير دراسات السوق في رفع كفاءة قرارات االنتاج في الوحدة االقتصادية – 1

دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية/ مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة 

 .2009لسنة  78المستنصرية/ العدد 

في عينة من شركات القطاع الصناعي ،دراسة في واقع اقتصاديات قرارات االنتاج والتسويق – 2

 . 2011العام / المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية في 

 . دراسة تطبيقية في الشركة العامة2003اقتصاديات قرارات االنتاج النمطي لما بعد  – 3

 .2013لسنة  96ات الكهربائية / مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ العدد للصناع

. لشركة الخياطة الحديثة للمدة من  تقويم اقتصاديات ادارة االستثمار في الحسابات المدينة – 4

 .39العدد  2016/ مجلة كلية الرافدين الجامعة  2014الى  2003

إمكانية تحقق التقدير االمثل لألحتياجات المالية في ظل تطبيق االساليب الكمية للتوقع  – 5

مصنع البطاريات للمدة  –دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات  /. بالمبيعات

 .2018لسنة  56العدد  -/ مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 2015الى  2006من 

دراسة تحليلية في دراسات السوق  –( تابنا الموسوم )اقتصاديات المنشأة الصناعيةاصدارك – 6

 .2021بغداد/ الطبعة االولى –الناشر دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية  –واالنتاج 
 

 

 : النشــاطات العلميــة

 .عضو نقابة المعلمين/ فرع الرصافة
   


