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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                           
 

                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                              
  كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

                        

 .للدكتور ناجي شايب الركابيلالستاذ المساعد  .C.V/ السيرة الذاتية م                       

 

 :عامة معلومات: أوال
 كايم خلف الركابي شايب ناجيد.  : الكامل االسم -
  1956\7\1:  تاريخ الميالد  -
 najialrekaby@yahoo.com:  اإللكتروني البريد -
 07722662428: تليفون  -

 

  :دراسيثانيا : التحصيل ال
 .بغداد جامعة \واالقتصاد  اإلدارة كليةمن  1982عام   علوم ادارية/  بكالوريوس - 1

       . بغداد جامعة \واالقتصاد  اإلدارة كلية من 2001 عام المحاسبة علوم في ماجستير – 2
        لألسواق العامة المؤسسة في الداخلية الرقابة نظام وتقييم  دراسة"  رسالةلأ عنوان      

 "المركزية   
. بغداد جامعة \واالقتصاد  اإلدارة كلية من 2008 عام المحاسبة فيفلسفة  دكتوراه - 3

 نظام التي يتعرض لها تهديداتال من الحد في الداخلية  الرقابة دور"  األطروحة عنوان
 " االقتصادية والزبون للوحدة  قيمة المؤتمت لتكوين المحاسبي المعلومات

 :لعلمياللقب ا: ثالثا
 . بغداد \رصافة ال اإلدارة معهد في مساعد مدرسأصبحت   1982 منذ -1

 . بغداد/  اإلدارية التقنية الكلية في  مدرسأصبحت   2008منذ  -2

 .اآلن مساعد ولحد أستاذأصبحت   2012منذ  -3

 

 .املنشورةالبحوث والكتب العلمية : رابعا
 ( 2017-1-21) موافقة نشر في ندرة الموارد االقتصادية الموازنة التعاقدية أداة للتنمية في ظل  -1

    وأثره( الشاملة الجودة إدارة ،واالنسان االلي  ،الرشيق  اإلنتاج) الحديثة اإلنتاج تقنيات -2
 .المنتج تكلفة خفض على    
           المصارف في المصرفية الخدمات تكلفة وخفض األداء تحسينفي   هندسة العمليات دور -3

  .الحكومية العراقية     
 بغداد./ العامة للجلود للشركة اإلنتاجية القدرة تحسين في القيود دور  نظرية -4

 .بغداد/  شركة االلكترونية للصناعات التنافسي الوضع لتحسين المستهدفة التكلفة أهمية -5

           لصناعات امةالع الشركة/  في اتخاذ القرارات قصيرة االجل التكاليف المالئمة تأثير -6
 .الناصرية/  القابلوات     
 .العراق إلى األجنبية االستثمارات جذب على وأثرها الدولية المحاسبة معايير جودة -7

 .األموال ليغس ظاهرة من الحد في وأثره الداخلي التدقيق -8



2 

 

    حياة من دورة والتطوير التصميم مرحلة في المستهدفة والتكاليف القيمية هندسة تكامل -9
 بغداد - االلكترونية صناعات شركة  ,  حالة دراسة المنتج،     

       العراقية، المصارف هيكلة إعادة نجاح على وأثرها البنوك لحوكمة ةيالمحاسب آليات -10
 . والرشيد الرافدين       
 . مؤشر الربحية وأثره في ترشيد القرارات القصيرة و الطويلة األجل -11

 

 املؤلفات : -11
     2017ادوات في اتخاذ القرارات  –كتاب المحاسبة االدارية         -

  2019كتاب المحاسبة لجميع اصحاب االعمال         -

 2021كتاب مبادىء المحاسبة المالية        -

 

  :  التي مت تدريسها املواضيع:  خامسا
 
 .بالكلية األول للصف المالية المحاسبة -1

 . المحاسبة قسم في الماجستير لبرنامج التكاليف محاسبة - 2

 .الموحد المحاسبي النظام - 3

              في  والمحاسبة الماليةو االعمال إدارةقسمي  في الماجستير لبرنامج اإلدارية المحاسبة - 4

 .الكلية التقنية       
 .ةالكلي في الرابع الصف في البنوك في المتخصصة المحاسبة - 5

 .والمحاسبة المالية قسم في الماجستير لبرنامج المحاسبية المعلومات نظم - 6

 .جامعة بغداد \ واالقتصاد اإلدارة كلية  في الثالث للصف الداخلية والرقابة التدقيق -7

       مناقشة لجان في عضوا وكذلك ، المحاسبة في الماجستير درجة طالب على اإلشراف -8
 عناوينها:وكانت  الكلية وخارج داخلستيرواطاريح الدكتوراه الماج رسائل      

 
 .ISO 9001 متطلبات حسب  التكاليف محاسبة نظام تصميم  -            

 .الربحية تعظيم على وأثره األمثل التكلفة هيكل -            
 .تنافسية ميزة خلق في ودورها المستمر التحسين تقنيات -            
 .الحالة دراسة العكسية، الهندسة باستخدام التكلفه المستهدفة تقنية تطبيق  -            

 .ومكافئة وتقدير شكركتاب ( 25) من أكثر ديهل :سادسا

 
 سابعا : املهام الرئيسية

  2014 -2013للعام الدراسي  األمريكية إلينوي جامعة في زائر أستاذ -

 ادية الجامعة  / سابقا.عميد بالوكالة  لكلية بغداد للعلوم االقتص -
 معاون عميد للشؤون العلمية لكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة / سابقا . -
 . 3/11/2020ولغاية  11/5رئيس قسم المحاسبة من  -

 مدير المكتب االستشاري في الكلية التقنية بغداد -
 

 وهللا ولي التوفيق                           
 

 األستاذ المساعد الدكتور                                                                         
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   ناجي شايب الركابي                                                                           


