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 (C.Vالسيرة الذاتية للدكتور سالم منعم زامل الشمري )

 ألشمري زامل منعم : سالم واللقب الثالثي االسم

 اطفال 4: متزوج ولدي  الحالة االجتماعية     6791اذار  32/ الرصافة  : بغداد التولد ومحل تاريخ

 912شقة  309عماره   A3بغداد / مدينة بسماية البلوك : العنوان الحالي واسط العزيزية مزرعة الصويره حي الحسين عالسابق:  العنوان

 +7149062227266،  +7149984379077:  الهاتف

  ruS_samer@mail. :البريد االلكتروني 

 رفية / قسم العلوم المالية والمص واسط جامعه/ارة واالقتصادداال : كليه الحالي العمل مكان

 ) زمالة دراسية(    3862 جامعة موسكوالحكومية \-االقتصاد الصناعي -دكتوراه في العلوم االقتصادية -:  عليها الحاصل الشهادات

 3883جامعة بغداد  \ماجستيرعلوم في االقتصادالزراعي  -

  6777جامعة بغداد \بكالوريوس علوم في االقتصاد الزراعي  -

 3861/ 63/ 30في  : استاذ مساعد العلمي اللقب

  : التي شغلتها اإلدارية  المناصب 

 3889-3887واسط  جامعه \واالقتصاد  اإلدارة كليه \االقتصاد  قسم قررم -

  3887-3889واسط  جامعه \واالقتصاد  اإلدارة كليه مجلس أمين -

 3869-3864كلية االعالم للشؤون العلمية / جامعه واسط  معاون عميد -

 3867 -3864مدير شعبة حسابات كليه االعالم / جامعة واسط  -

 3867 -3869معاون عميد كلية االعالم للشؤون االدارية / جامعة واسط  -

 عميد كلية االعالم وكاله اثناء فترات ايفاد وسفر وتمتع عميد الكلية بإجازات اعتياديه  -

 3836-3838   م / كلية االدارة واالقتصادعبة االعالشول ؤمس -

 االن  ولحد 3838عميد كلية االدارة واالقتصاد للشؤون العلمية والدراسات العليا معاون  -

عضو  ،عضو جمعية االقتصاديين ، عضو نقابة المعلمين ، عضو نقابة المهندسين الزراعيين : العضوية في النقابات والجمعيات المحلية

 / لغة روسية جمعية المترجمين العراقية

ماء الشباب التي تصدر عن مركز العلاالقتصاد الحيوي والسياسات البيئية مجلة  هيئة تحريرعضو : والهيئات العضوية في المجالت العالمية 

عضو هيئة تحرير المجله العلمية لمعهد اإلدارة الجنوبي في مدينه / العراق ، جلة كلية الكوت الجامعة هيئة تحرير معضو ،  في دولة روسيا 

 ،لنشر للروسية االدار االقتصادية  نعضو هيئة تحرير مجلة اقتصاديات االسكان الصادرة ع ،كراسنادار الروسيه / دولة روسيا االتحادية 

لوم هيئة تحرير مجلة الكوت للعضو ع .للنشر الروسية  الدار االقتصادية نالصادرة عاالدارة والقانون  ،االقتصاد عضو هيئة تحرير مجلة 

 .االقتصادية واالدارية 

 علمية ةندو 67، دولية خارجية 4مؤتمرات منها  9  والندوات : المؤتمراتعدد 

وحاصل  3880-العراق  –اربيل   في (wtoالعالمية ) التجارة لمنظمة العراق انضمام إلية ازدهارحول لمنظمة التدريبية الدورة -  الدورات :

   على شهادة مدربي دولي في هذا المجال.

  3887واسط  جامعة \التربية  كلية –التدريس  طرائق دورة -

 3886المستنصرية  الجامعة \والدكتوراه  لماجستير لطلبة الحاسوب في التأهيلية الدورة -

 دوره كفاءة الحاسوب في مركز الحاسوب والمعلوماتية في جامعه واسط  -

 64.89.3867لغاية  26.89.3867الدورة التدريبية في المهارات في اقتصاديات الصحة / موسكو / جامعة موسكو الحكومية للفتره من  -

 37/0/3860اية لغ 33/9/3860الدورة التطويرية للترجمة في جامعه موسكو الحكومية / روسيا للفتره  -

  ساعه تدريبيةTOT     (48 )دورة اعداد المدربين  -

 ساعه تدريبية PCT (48 )دوره  المدربين المحترفين   -

 WOTدوره لمنظمة ازدهار الدوليه حول انظمام العراق لمنظمة التجاره العالمية  -

البحوث وكذلك التقييم العلمي للرسائل واالطاريح وناقشات العلنية لرسائل واطاريح الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في المشاركة الم -

 .  العلمية في مجال التخصص

االقتصاد  ،االقتصاد الرياضي  ،مية والحسابات الق ،الرياضيات لالقتصاديين  ،مبادي االقتصاد  :التي درستها في الدراسات االولية المواد 

 االساليب الكمية وبحوث العمليات  ،تقييم القرارات االستثمارية  ،االقتصاد الصناعي  ،الزراعي 

االقتصاد الصناعي  ،االقتصاد الصناعي لمرحلة الماجستير ،االقتصاد الصناعي لمرحلة الدبلوم العالي  :التي درستها في الدراسات العليا المواد 

 لمرحلة الدكتوراه 

   كتب( 4)   لكتب المؤلفةا
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 كتاب اقتصاديات وسائل االعالم / دار نور للنشر والطباعه / المانيا  -6

 لحديثة في ادارة المؤسسات الصحفية / دار نور للنشر والطباعه / المانياكتاب االتجاهات ا -3

 كتاب تطوير كفاءة االداء للمشاريع الصناعية العراقيه / دار بالماريوم للنشر / روسيا  -2

 كتاب اتجاهات تطوير كفاءة االداء لمشاريع صناعة االلبان في العراق / دار بالماريوم للنشر / روسيا -4

 االقتصاد الصناعي التطبيقي / تحت الطبع كتاب  -7

 بحث منشور في مجالت علمية محلية ودولية 36    المنشورة : البحوث

 البحوث المنشورة : -7

 \قتصاد مجله كليه اإلدارة واال –دراسة ميدانيه  –دراسة لتقدير وقياس الكفاءة التسويقية لمنتوج بيض المائدة في محافظة بغداد  -6

 ثابت الحديثي( العراق / بغداد. ) بحث مشترك مع ا.د صداع -3882جامعة بغداد 

العراق /  - 3882جامعة بغداد  \كليه الزراعة  \مجله العلوم الزراعية –دراسة اقتصادية لواقع إنتاج بيض المائدة في العراق  -3

 بغداد .) بحث مشترك مع ا.د صداع ثابت الحديثي( 

اقية للعلوم االقتصادية واإلدارية تصدر عن المجلة  العر -أسباب ومعالجات – 3882مالمح  أزمة الزراعة والغذاء بعد نيسان  -2

 العراق / بغداد. - 3880لسنه  66الجامعة المستنصرية  العدد  \كليه اإلدارة واالقتصاد 

ة جامعه الكوف \مجله جامعة الغري تصدر عن كليه اإلدارة واالقتصاد  –التنمية الزراعية ومتطلبات األمن الغذائي في العراق  -4

 العراق / النجف ) عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي االول لكليه اإلدارة واالقتصاد /جامعه واسط(  - 3887لسنة  66العدد 

 3868لسنة   1مجله جامعه ذي قار العلمية تصدر عن جامعة ذي قار  العدد  –االستثمار الزراعي في العراق ومقومات نجاحه   -7

 العراق / الناصرية. -

 مجله الكوت للعلوم   -التحديات  –الفرص  –الواقع  –مستدامة  في العراق  في ظل المتغيرات الدولية التنمية الزراعية ال  -1

العراق / الكوت .) بحث مشترك مع د. جليل  - 3868لسنة   2جامعه واسط العدد  \االقتصادية واإلدارية تصدر عن  كليه اإلدارة واالقتصاد 

 كامل غيدان(

رئيسية لتطوير انتاج مشاريع صناعه االلبان و تجهيز الحليب في العراق )باللغة الروسية ( بحث مشارك الجوانب واالتجاهات ال -9

/ موسكو / روسيا ) بحث مشترك مع ا.د. ماكميدوف موكميد دانيالوفيج 61/63/3866-67بالمؤتمر العلمي لجامعه موسكو الحكومية / للفترة 

. 

اريع صناعة األلبان في العراق )باللغة الروسية ( بحث منشور في مجلة الزراعة الدولية مشاكل ومعوقات تطوير كفاءة إنتاج مش -0

 موسكو روسيا . –3863لسنة  6تصدر عن معهد االقتصاد الزراعي لكل روسيا العدد 

ن معهد ولي تصدر عالوضع الراهن  لصناعة االلبان العراقيه وافاق التطوير )باللغة الروسية ( بحث منشور في مجلة الزراعة الد -7

 موسكو / روسيا . – 3863لسنة  3االقتصاد الزراعي لكل روسيا العدد 

الجوانب  االقتصادية الرئيسية لتطوير كفاءه  اداء مشاريع صناعه االلبان العراقية )باللغة الروسية ( بحث منشور في مجلة  -68

 روسيا /موسكو . –3863لسنة  2عدد الزراعة الدولية تصدر عن معهد االقتصاد الزراعي لكل روسيا ال

اتجاهات تحسين كفاءة انتاج ماشية  الحليب في العراق )باللغة الروسية ( بحث مشارك بالمؤتمر العلمي لجامعه موسكو الحكومية    -66

 3863/ موسكو / روسيا . 28/66/3863-37للفترة 

وافاق التطوير ) باللغة الروسية ( بحث منشور في مجلة العلوم معوقات ومشاكل تحسين كفاءة االنتاج في المشاريع الصناعية  -63

 موسكو / روسيا . 3863لسنة  63والتعليم الروسية العدد 

الصناعات الغذائية في العراق بين الواقع وتحقيق االمن الغذائي بحث منشور في مجلة الكوت للعلوم االقتصادية تصدر عن كليه  -62

 العراق واسط) بحث مشترك مع د. احمد صبيح عطية(. -3862لسنة  68اسط  العدد جامعه و \اإلدارة واالقتصاد 

العوامل المؤثرة على كفاءة االداء للمشاريع الصناعية في العراق )باللغة الروسية(بحث منشور في مجلة العلوم والتعليم الروسية  -64

 ، موسكو / روسيا.3862لسنة  4،العدد 

اداء المشاريع الصناعية في العراق ) باللغة الروسية( بحث مشارك بالمؤتمر العلمي لمعهد الدراسات  استراتيجيات تطوير كفاءة -67

 موسكو روسيا . 28/1/3862االستراتيجية في موسكو للفترة 

نك تصدر تالبدائل االساسية لتحسين كفاءة االداء في المشاريع الصناعية في العراق ) باللغة الروسية( بحث منشور في مجلة فس -61

 / موسكو روسيا.3862لسنة  9عن جامعة موسكو الحكومية للشؤون الداخلية العدد 

تطوير كفاءة العالقات التكاملية بين مشاريع تجهيز وتصنيع الحليب والمشاريع الزراعية ) باللغة الروسية( بحث منشور في مجلة  -69

 ش / روسيا ) بحث مشترك مع ا. د. رحمن حسن علي (.فاروني 3864لسنة  4االقتصاد، المال، االستراتيجية العدد 
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دور القطاع الزراعي في تنويع مصادر الدخل القومي في العراق بحث منشور في مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية تصدر  -60

 العراق / الكوت  . 3867لسنة   60عن كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة واسط ، العدد 

دة الموارد لمشاريع صناعة االلبان العراقية ، بحث منشور في مجله االقتصاد الحيوي /مؤسسة العلماء الشباب للنشر تحسين قاع -67

 3867لسنة  6والطباعة الروسية /العدد 

دار وتحسين كفاءة اداء وضائف التعبئة والتغليف لمنتجات االلبان العراقية، بحث منشور في مجلة االقتصاد الحيوي / مؤسسة    -38

 3861لسنة  3العلماء الشباب للنشر والطباعة الروسية / العدد 

علمي  في وقائع المؤتمر الباللغة الروسية  تطوير اتجاهات محددة للتغلب على مرحلة تدهورفي قطاع  الصناعة العراقيه بحث منشور  -36

 3867لمعهد اإلدارة الجنوبي / مدينه كراسنادار / دولة روسيل / 

لية اإلدارة ك  يةادتصقاالم لولعا في مجلة رشومنبحث  االقتصاد المعرفي في دعم ابتكار األنظمة الفعالة في االقتصاد العراقيدور  -33

  .) بحث مشترك مع م.م. فالح ثامر و م.م. محمد رسول(2020 ل واالن نوكا 77 ددلعا واالقتصاد جامعة البصره

تصاد جامعة كلية اإلدارة واالق  يةادتصقاالم لولعا في مجلة/ بحث  تحليل محددات القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في العراق -32

  2020 حزيران 79العدد البصره 

بحث منشور  ،االعتبارات والمتطلبات البيئية الواجب مراعاتها في منظومة التعبئة والتغليف في قطاع الصناعات الغذائية في العراق  -24

   3838 ايلول (37)12  العدد  اسطامعة وكلية االدارة واالقتصاد / جلعلوم االقتصادية واالدارية / في مجلة الكوت ل

وز / منشور في المجلة االكاديمية لجامعة نور/ بحث ية الواجب مراعاتها لتخطيط المدن الصناعية في العراقبيئالمعايير االقتصادية وال -34

 2021  لسنة  68العدد  اقليم كردستان / دهوك

25- Measuring the impact of monetary stability indicators on the development of small industrial 

entrerprises in Iraq for the period 2000-2018 (   بحث منشور في industrial engineering and management systems  

3838لسنه  67العدد  

 31- Measuring the effect of financial policy tools on the conttibution of the industrial sector in Iraq for the 

period 1990-2018 ( بحث منشور في مجلة   )(International journal of innovation، creativity and change )  64العدد 

  3838لسنة 

39- Measuring the effect  of the economic reform policies on improving unemployment rates in Iraq for the 

period 1980- 2010 (بحث منشور في International journal of innovation، creativity and change ) لسنة  62العدد  

3838 

39- An economic analysis of the industrial clusters strategy and the possibility of applying it to some 

industrial enterprises in Iraq ( 3836لسنه  66بحث منشور في المجلة الروسية لالبتكار االقتصادي العدد  ) 

28- Measuring the impact of the industrial loans on the contribution of the industrial sector of the Iraq s 

GDPfor the period 2003-2019 ( 3836لسنة لهندسة الصناعية وانظمة االدارة بحث مقبول للنشر في مجله ا ) 

37- Measuring the effect  of cash credit on industrial production in Iraq for the period 2003-2020 ( بحث مقبول  

(3836لسنه للنشر في مجلة التحليل االقتصادي االوكرانية  ) 

                         االنكليزية واللغة الروسية : اللغة اللغات

  كتاب شكر وتقدير  77   : الشكروالتقدير كتب


