Name:
Religion :
Email :

Ali Jeeran abed Ali AL- Khafaji
Arabic Muslim
dralijeeran@gmail.com

Mobile phone: +964-7801595-035
Academic Qualifications:
1)Bachelor of Business Administration
Final Evaluation :Very good/Year 1985-1986,Baghdad University
2)Master degree of Business Administration
Final Evaluation :Very good Year/1990,Bagdad University
Thesis : Professional Managers or Physicians to lead the health organizations of Iraq
3) PhD of Business Administration
Final Evaluation :very good /year 2007 , Bagdad University
Pure specialization: Financial Management
4)Dissertation title:(Analysis of international Financial investments and construction
the efficient portfolio in emerging stock markets)
Current Position and Academic duties & Employment:
1May 1994-present,Associated professor
Accounting Department Head/College of Administration and Economics /AlQadisiyah University
Academic Activities
* Member of graduate researches and thesis evaluation .
*Teaching of the following subjects;
A- Undergraduate studies
Financial Management
Insurance and risk Management
Operation Research
Management Accounting
Accounting Information Systems
Tax Accounting
B- Graduate Studies

Financial Management

Member ship Scientific and Conferences:
A-Editor in Iraqi journal of Accounting and Financial sciences.
B-Member of preparatory committee of the first conference of
managerial and economical sciences.
C-president of the preparation committee of three scientific
conferences were held in accounting department and they were
mainly discuss financial and administrative corruption, tax role in
attracting the international financial investment and the tax role in
funding the general state balance.
Academic Research and publications:
I Achieved (11) scientific researchers were published in the
national journals in financial and accounting sciences in addition to
operation research and business administration applications .

أولا :البيانات الشخصية :
األسم :علي جيران عبد علي الخفاجي
القومية والديانة :عربي مسلم
األيميل dralijeeran@gmail.com :
الموبايل +964-7801-595-035 :
ثانيا ا :التحصيل الدراسي :
أ .بكالوريوس أدارة أعمال /جامعة بغداد  5891-5891بتقدير جيد جدا
ب .ماجستير أدارة أعمال /جامعة بغداد  5881بتقدير جيد جدا
عنوان البحث ((إداريون محترفون أم أطباء لقيادة المنظمات الصحية العراقية ))
ج .دكتوراه أدارة أعمال /جامعة بغداد  7112بتقدير جيد جدا
التخصص الدقيق :أدارة مالية
عنوان األطروحة ((تحليل الستثمارات المالية الدولية وبناء المحفظة الكفوءة في أسواق األسهم
الناشئة)) وبتقدير أمتياز.
ثالثا ا :المرتبة والمنصب الوظيفي :
المرتبة العلمية  :أسـتاذ مساعـد
المنصب الوظيفي  :معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا  :المهام السابقة
رئيس قسم المحاسبة في كلية الدارة والقتصاد  /جامعة القادسية .

خامسا ا :النشاطات العلمية :
اإلشراف على رسائل طلبة الدراسات العليا
مناقشة بحوث الدراسات العليا وتدريس المواد العلمية التية :
الدراسات األولية :
اإلدارة المالية
إدارة التأمين الخطر
بحوث العمليات
المحاسبة اإلدارية
نظام المعلومات المحاسبية

الدراسـات العليا (ماجستير أدارة األعمال):
األدرة المالية .
سادسا:عضوية اللجنان العلمية والمؤتمرات :
أ -رئيس مجلس ادارة المكتب الستشاري لكلية الدارة والقتصاد .
ب -مدير تحرير المجلة العراقية للعلوم المحاسبية والمالية .
جـ  -عضو هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم الدارية والقتصادية .
د-

عضو اللجنة التحضرية للمؤتمر القطري األول للعلوم األدرية واألقتصادية .

هـ  -رئيس اللجنة التحضيرية لثالث ندوات علمية أقيمت في قسم المحاسبة وتناولت الفساد المالي  ,دور
الضرائب في استقطاب الستثمارات المالية ,الدور الضريبي في تمويل الموازنة العامة للدولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابعا ا :البحوث العلمية :
أنجز كتاب  55بحث علمي منشور في المجالت الوطنية بتخصصات العلوم المالية والمحاسبية فضالا عن
أسـتخدامات بحوث العمليات وأدارة األعمال .

