
 المعلومات الشخصية

 مجيد محسن دمحم  االسم الثالثي
 

البريد 

 االلكتروني

majeed2010@stu.edu.iq 

 دكتوراه الشهادة

   استاذ مساعد  اللمب العلمي

االختصاص 

 العام

 ادارة اعمال 

االختصاص 

 الدليك

 ادارة مالية 

 االهتمامات

 البحثية

 ادارة المعرفةجتماعية/ المسؤولية االادارة مالية / 

 الشهادات وااللماب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

ومعدل الفائدة االستثمار االجنبي غير المباشر تأثير  5102 الدكتوراه

سيناريو االداء االستراتيجي في امكانية بناء 

 المصرفي

 العراق البصرة

استخدام التكامل بين المعايير المالية وغير المالية  5112 الماجستير

 لتمييم اداء المنشأة

 العراق الكوفة

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 اعادة هندسة 

 اخلربات االداروة

 0202 اسبوعني دولة مصر

دورة طرائك 

 التدريس

 5112 اسبوعين العراق

دورة تنمية  

 الموارد البشرية

 5102 اسبوع العراق

دورة تحليل 

SOWT 

 5102 اسبوع العراق

 

 

 

 



 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

  الرابط: google schoolerحسب صفحة 

https://scholar.google.com/citations

?user=idgjqOEAAAAJ&hl=en 

 

 والرابط:

https://www.researchgate.net/profile/M

ajeed_Mohsen_Mohammad?_sg=AnR5

CEEMhaLr8jrVYFKU7qxwp2v77F4HRPj

c5tXFrbqRln0xxG0MVzguY9FvKxE4fN

AHmSXPC59A7zijTIKuFA 

 

  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط

 0222جامعة الكوت /  جلامعة واسطاملؤمتر العلمي الثاني 

 0202كربالء/  المؤتمر العلمي العاشر لجامعة كربالء 
 0202اربيل /  مؤتمر جامعة صالح الدين

  
  

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التمديري

 سبب المنح الجهت المانحت تاريخال العنوان

 مشاركة بالمؤتمر جامعة واسط 5112 شهادة تمديرية 

 تاليف كتاب  الجامعة لتمنية الجنوبية 5102 شكر وتمدير

 اعداد والتحضير للمؤتمر  المعهد  التمني الشطرة 5102 شهادة تمديرية

 اسباب مختلفة جهات مختلفة 5102-0221 شكر وتمدير 02

 الخبرات التدريسية

 المرحلت الدراسيت التي درستها ةاسم الماد
 0222 لراءات 

 5112 ادارة عمليات االنتاج 

 5102 مراسالت تجارية 

 5102 مشروع البحث

 

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 5101-5112 المعهد التمني الشطرة معاون العميد 

 6002-6002 المعهد التمني الشطرة رئيس لسم 

 5102 المعهد التمني الشطرة رئيس لسم 



 االشراف على الدراساث العليا
 عنوان االطروحة الكلية / المسم الجامعة الطالب

    

    

    

 الخبرات التدريسية

 المرحلت الدراسيت التي درستها ةاسم الماد
  المرحلة الثانية  ادارة العمليات

 المرحلة الثانية المراسالت التجارية

 المرحلة الثانية القراءات المتخصصة االنكليزية

  

 

Majeed Mohsen MohammadDr.   Name : 

Technical Institite of Shatra College / Institute : 

Technical Material Management  Department : 

Ahead Position : 

Assist. Prof.  Degree : 

 

 Other Affiliations : 

majeed2010@stu.edu.iq E-mail : 

 

 

Education 

B.Sc. Basra Economic &Business Admin. 

M.Sc. kufa Economic &Business Admin 

Ph.D. Basra Economic &Business Admin. 

 

Teaching Activities 



 

 

 

 

 

 

Operational Management 

correspondance 

Specialized English Reading 

Membership of Scientific Communities 

https://www.researchgate.net/profile/Majeed_Mohsen_Mohammad?_sg=AnR

5CEEMhaLr8jrVYFKU7qxwp2v77F4HRPjc5tXFrbqRln0xxG0MVzguY9FvKxE4f

NAHmSXPC59A7zijTIKuFA 

https://orcid.org/0000-0001-7845-4019 

https://www.scopus.com 

https://indepenent.academia.edu.majeed2010 

https://scholar.google.com/citations?user=idgjqOEAAAAJ&hl=en 

https://publons.com/dashboard/summary/ 

Linkdlin.com 

Scholarly and professional Academic Activities and 

Service 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Graduate Supervision 
 

 

 

 

 

 

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 

Type of Participation Organizer Title  

Researcher  2nd  Scientific Conference  of  

Wast Univ.   

Challenges of Privatization in Iraq 

Researcher 10th Scientific Conference  of 

Karbala  Univ.   

Banking development and its 

impact on unemployment in Iraq 

researcher Salah aldin unv. The effect of social 

responsibility on management 

by values  

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

Wast univ./researcher 9002 A certificate of appreciation 

Southren technical universit/ authoring 

book  

2017 A certificate of appreciation 

Technical institute of shatraظظ 
preparing to the Conference  

2018 A certificate of appreciation 

 

 

 

 

Publications 

https://scholar.google.com/citations?user=idgjqOEAAAAJ&hl=en 

https://www.researchgate.net/profile/Majeed_Mohsen_Mohammad?_sg=AnR

5CEEMhaLr8jrVYFKU7qxwp2v77F4HRPjc5tXFrbqRln0xxG0MVzguY9FvKxE4f

NAHmSXPC59A7zijTIKuFA 

 

 

 



 

 


