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 : العلمٌةالمؤهالت 

 الشهادة الكلٌة المتخرج منها / الجامعة

 البكالورٌوس كلٌة االدارة واالقتصاد -جامعة البصرة -العراق

 الماجستٌر  ادارة االعمالالتجارة وكلٌة  -الجامعة العثمانٌة -الهند

 الدكتوراه كلٌة االدارة واالقتصاد -عة كربالءامج -العراق

 
 

 ( المواد التً قمت بتدرٌسها)السٌرة العلمٌة

 :المادة اسم :السنة الدراسٌة : المؤلفاسم 

 االقتصاد االجتماعً 2018 د. سٌف الدٌن ابراهٌم تاج الدٌن

 مبادئ االقتصاد 2019 د. احمد فوزي ملوخٌة

 التجارة االلكترونٌة 2020 د. عطٌة عبد الواحد

مصطفى القاضًد. تركً محمود   قانون تجاري 2020 

 االدارة االستراتٌجٌة 2020 د. زكرٌا مطلك الدوري

 ر االستراتٌجًٌفكتال 2020 د. جاسم دمحم سلطان

 حوكمة الشركات 2020 د. دمحم عبد الفتاح العشماوي

 ادارة األعمال الدولٌة 2020 د. سامح عبد المطلب
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 مالٌةالاالسواق  2020 د. سمٌر عبد الحمٌد رضوان

 المالٌة العامة 2020 د. سعود جاٌد مشكور

 
 
 
 

 ()السٌرة العلمٌة

 : والمخططة المقبولة المنشورةالبحوث 

 :البحث عنوان االنجاز نسبة

 

100% Strategic leans practices and their role in achieving strategic 
transparency Analytical study of the views of a sample of the 
managers of The Kufa& Muthana Cement plan 

 

100% 
Supply Chain Management Practices and Its Role in Achieving 
Competitive Advantage An Analytical Study of the Views of a Sample 
of Texture Factory Managers in Iraq Nasiriya 

 

 100% 
E-Marketing And Its Role In Contemporary Business (Afield Study In 
Snapdeal Company) 

 

100% 
Advertising and Promotion and Its Impact on the Increase in Sales of 
Private Companies (A Field Study in the Amazon Company) 

 

100% 
Electronic Payment System and Impact on E-Commerce Development 
in the Private Sector (Samsung’s Model) 

 

100% 
Strategic Vigilance and its Role in Entrepreneurial Performance: An 
Analytical Study of the Views of a Sample of Managers in the Ur 
Company in Nasiriyah, Iraq 

 

100% 
Strategic behavior of Organizations leaders and its role in achieving 
high performance 

100% 
Strategic improvisation and its impact on Intelligent Organizations "An 
analytical and descriptive study of the opinions of a sample of senior 
leaders at Sumer University" 

100% 
Strategic thinking practices and their role in achieving organizational 
success "An analytical descriptive study on a sample of leaders at 
University of Thi-Qar 

100% 
Marketing Culture and Its Role in Adopting Strategic Renewal 
Practices: An Analytical Study of Leaders' Views in the Kufa Cement 
Factory 

 
 

 ()السٌرة العلمٌة



 :والطالبٌة  العلمٌة النشاطات

 النشاط اسم تارٌخه

2021 
(ورشة عمل بعنوان )كٌفٌة التأثٌر على سلوكٌات االفراد فً التعامل مع جائحة كورونا  

 الدور االستراتٌجً للمرأة القٌادٌة 2022

 الدور االستراتٌجً للقادة 2022

 االدارة الحدٌثة ودورها فً الحد من الفساد 2021

 منهجٌة البحث العلمً 2022

 استراتٌجٌات اعداد البحوث العلمٌة 2022

 
 

 ()السٌرة االدارٌة

 : بها المكلف ،واللجان المهام ، المناصب

 : التكلٌف عنوان تارٌخه

      مدٌر ادارة  2102

الشؤون العلمٌة والدراسات العلٌامدٌر  2102  

 مدٌر شعبة االعالم 2109

 مدٌر وحدة التأهٌل والتوظٌف والمتابعة 2109

 مدٌر وحدة البرٌد االلكترونً 2109

 مقرر قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 2108

 معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا 2121

 رئٌس لجان امتحانٌه 2108

 
 

 ()السٌرة الوظٌفٌة

 الوظٌفً التدرج تارٌخه

2008 
 معاون مالحظ

2012 
 مالحظ

2013 
 مالحظ اقدم



2015 
 معاون رئٌس مالحظٌن

2015 
ثانً مدرس مساعد  

2019 
 استاذ مساعد دكتور

 


