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 المعلومات الشخصية

 

 .حيدر نعمه كاظم االسم: 

 . آلبو خطاراللقب: 

 1796التولد: 

 .االشرف النجف – العراقعنوان السكن: 

 التخصص: المحاسبة

 .جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد ـ قسم العلوم المالية والمصرفيةمكان العمل: 

 .مدرس جامعيصفة العمل: 

 haydern.albukhtar@uokufa.edu.iq االميل الرسمي:

   99991537717رقم الموبايل: 

 

 المؤهالت العلمية

 

 شهادة البكالوريوس:

في المحاسبة من جامعة الكوفة كلية االدارة واالقتصاد بتاريخ  حاصل على شهادة البكالوريوس

2/9/2997 . 

 الماجستير:شهادة 

( في لبنان بتاريخ  IULالمحاسبة/ التدقيق المحاسبي من جامعة )  حاصل على شهادة الماجستير في

4/7/2919 . 

 اللقب العلمي:

 . 4/7/2919حاصل على اللقب العلمي )مدرس مساعد( من جامعة الكوفة بتاريخ 
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  :البحوث التي ساهم في نشرها في المجالت العالمية الرصينة

1- Using Throughput Accounting for Cost Management and Performance 

Assessment: Constraint Theory Approach. 

2- Application of New Integral Transform for Ordinary Differential Equation 

with Unknown Initial Conditions. 

3- Shehu Transformation for Activity Costing System. 

4- Applications of Novel Transformation for Solving Ordinary Differential 

Equations with Unknown Initial Conditions. 

5- Novel Transformations for Solving Ordinary Differential Equations with 

Variable Coefficients. 

6- Differentiation and Integration of Shehu Transformation. 

7- Applications of A Shehu Transform to the Heat and Transport Equations. 

8- Formulas of General Solution for Linear System from Ordinary Differential Equations 

by Using Novel Transformation. 

9- The Use Of Mathematical Systems in Cost Accounting 

 

 المساهمة في المؤتمرات والندوات

 المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات والورش العراقية والدولية تتم

 

 المؤهالت المهنية

اكتساب  متوقد  1/12/2997التحاقه بالعمل في جامعة الكوفة/ كلية االدارة واالقتصاد من تاريخ تم 

المؤهالت المهنية من خالل السنوات العديدة التي تم خاللها تدريس العديد من المقررات العلمية في 

 مختلف االقسام لكلية االدارة واالقتصاد مثل قسم السياحة وقسم العلوم المالية والمصرفية .
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 المقررات العلمية التي قام بتدريسها:

مبادئ المحاسبة لطلبة المرحلة االولى في كلية االدارة مبادئ المحاسبة: قام بتدريس مادة  -1

 واالقتصاد/ قسم السياحة.

النظام المحاسبي الموحد )الجزء االول( قام بتدريس مادة النظام المحاسبي الموحد )الجزء  -2

 االول( لطلبة المرحلة الثالثة لقسم العلوم المالية والمصرفية.

قام بتدريس مادة النظام المحاسبي الموحد )الجزء  النظام المحاسبي الموحد )الجزء الثاني( -3

 ( لطلبة المرحلة الثالثة لقسم العلوم المالية والمصرفية.الثاني

المحاسبة االدارية )الجزء االول(: قام بتدريس مادة المحاسبة االدارية )الجزء االول( لطلبة  -4

 المرحلة الرابعة لقسم العلوم المالية والمصرفية.

رية )الجزء الثاني(: قام بتدريس مادة المحاسبة االدارية )الجزء الثاني( لطلبة المحاسبة االدا -5

 المرحلة الرابعة لقسم العلوم المالية والمصرفية.

 

 المساهمة في اللجان 

ساهم في انجاز العديد من اللجان واالعمال المكلف بها وعلى اتم وجه وقد حصد عن تميزه في 

 كتب الشكر والتقدير.اتمام هذه االعمال على عشرات 

 

 كتب الشكر والتقدير

 (9كتب الشكر الحاصل عليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي : )

 (16كتب الشكر الحاصل عليها من رئيس جامعة الكوفة: )

 (47) كتب الشكر الحاصل عليها من عميد كلية االدارة واالقتصاد:
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personal information 

 

Name: Hayder Neamah Kadhim 

Surname: Al Bukhtar 

Date of Birth: 1976   

home address: Iraq – Al Najaf 

Work Address: University of Kufa – Faculty of Administration and Economics - banking 

and financial science 

Specialization: Accounting 

Position: college teacher 

haydern.albukhtar@uokufa.edu.iq :mail-E 

Mobile Number: 07801539919 

 

 

Scientific Certification 

Bachelor of Accounting : From the University of Kufa, College of Administration and 

Economics on 2/7/2009 . 

Master : From the Islamic University of Lebanon, Specialization: Accounting - 

Accounting Audit on 4/9/2018. 
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lecturer Assistant Academic Degree: 

He was granted Academic Degree: Assistant lecturer from the University of 

Kufa on 4/9/2018 

 

Research Title: 

1- Using Throughput Accounting for Cost Management and Performance 

Assessment: Constraint Theory Approach. 

2- Application of New Integral Transform for Ordinary Differential Equation 

with Unknown Initial Conditions. 

3- Shehu Transformation for Activity Costing System. 

4- Applications of Novel Transformation for Solving Ordinary Differential 

Equations with Unknown Initial Conditions. 

5- Novel Transformations for Solving Ordinary Differential Equations with 

Variable Coefficients. 

6- Differentiation and Integration of Shehu Transformation. 

7- Applications of A Shehu Transform to the Heat and Transport Equations. 

8- Formulas of General Solution for Linear System from Ordinary Differential Equations 

by Using Novel Transformation. 

9- The Use Of Mathematical Systems in Cost Accounting 

 

Conferences which you  participated: 

Participated in many Iraqi and international conferences and seminars 
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Career 

Joined the work at the University of Kufa / College of Administration and 

Economics from the date of 06/28/2011. He gained professional privileges 

through the many years during which many scientific courses were taught in 

various departments of the College of Administration and Economics. Such as   

banking and financial sciences and Department of tourism. 

 

Courses Which You Teach: 

Accounting basics. -  

(.Unified Accounting System (Part One - 

(.Unified Accounting System (Part Two - 

(.Managerial Accounting (Part One - 

(.Management Accounting (Part Two - 

 

in the Joint Commissions 

he worked in the Joint Commissions and they gave him thanks for them. 

 

Awards and Certificates of Appreciation: 

seven of the Minister of Higher Education and Scientific Research. -  

- Sixteen of the university president. 

forty nine of Dean of the Faculty. -  

 

 

 

 

 

 



 االبزاهيويالسن :سالم عبذ الزمحي عبذ العباس ا
 

 

 

 

 البياًاث الشخصيت: 
  و3/3/1983 انُغف األششف :يكبٌ ٔربسٚخ انٕالدح ػشالٙانغُغٛخ: 

 اطفبل اسثؼخٔنذ٘  يزضٔطخ االعزًبػٛخ: ــــانؾبن ػشثٙ: انمٕيٛخ

 شَٔٙ:ذ االنكزــــانجشٚ  ؽٙ االيٛشانؼشاق .. انُغف األششف .. انؼُٕاٌ: 

salamebrahimy@yahoo.com 

 انجؾش ٔانًزبثؼخ بد:ـــــــــــــــــانٕٓاٚ 07812694235انٓبرف: 

  

عبيؼخ / ٔااللزظبد  اإلداسحأعزبر عبيؼٙ فٙ لغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ / كهٛخ انؾبنٙ: األعبعٙ انؼًم 

 انكٕفخ.

  الزظبدبو: ـــانزخظض انؼ

  نٙالزظبد دٔانزخظض انذلٛك: 

   ًٙ: اعزبر يغبػذـــمت انؼهـــانه

  عُٕاد عذشح انزذسٚظ: ـــفز

 انًٕاد انذساعٛخ:

 انذساعبد االٔنٛخ

o انشبيهخ   انًشؽهخ انشاثؼخظٛشفخ ان 

o انًشؽهخ انضبنضخ  انظٛشفخ انًشكضٚخ   

o ٘انًشؽهخ انضبَٛخ     انمبٌَٕ انزغبس 

o ٌاألٔنٗانًشؽهخ    ؽمٕق االَغب 

 انذساعبد انؼهٛب

 اللٛبد انجؾش انؼهًٙ      دثهٕو ػبنٙ اخ

 اداسح يظبسف

 

 املؤهالث العلويت: 
o  و.2006عبيؼخ انكٕفخ .. عُخ انزخشط / ٔااللزظبد  اإلداسح.. كهٛخ  الزظبدثكبنٕسٕٚط 

o  عبيؼخ انكٕفخ .. عُخ / ٔااللزظبد  اإلداسح(.. كهٛخ الزظبد دٔنٙ.. انزخظض انذلٛك ) الزظبديبعغزٛش

 و.2012انزخشط 
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 : والشهاداث التذريب
 

o  شٓبدح كفبءح ؽبعٕةIC3 2011/ 17/2/  / ثزبسٚخ / يشكض انؾبعجخ االنكزشَٔٛخ / عبيؼخ ثغذاد 

o . و. 2013/ 1/7/شٓبدح طشائك رذسٚظ .. يشكض طشائك انزذسٚظ / عبيؼخ انكٕفخ. 

o  و2013شٓش سيضبٌ انؼزجخ انؼهٕٚخ انًمذعخ /  –شٓبدح فٙ رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ 

o و2004ْٛئخ انغٛبؽخ فٙ ثغذاد /  –ٓبدح رأْٛم فٙ انغٛبؽخ ٔانفُذلخ ش 

o  و 2014/  يشكض َٕافز نذساعبد انغذٖٔ االلزظبدٚخيٍ شٓبدح رذسٚجٛخ 

 

 :واملقاالث البحىث والذراساث

o انجؾٕس  

o  االَفبق انؼغكش٘ ٔاصشِ ػهٗ انًُٕ االلزظبد٘ " طانجكبنٕسٕٚثؾش انزخشط نُٛم شٓبدح" 

o  2010-1990انزُبفغٛخ االلزظبدٚخ نجهذاٌ انخهٛظ انؼشثٙ يغ اشبسح خبطخ نهؼشاق نهًذح  "غزٛش انًبعسعبنخ 

" 

o 2011/ ثزبسٚخ رؾذٚبد انًغزمجم/ ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ ثٛذ انؾكًخ/ ثغذاد ٔ ٔالغ انًٛبِ انؼشثٛخ 

o االداسح ٔااللزظبد شاق فٙ ظم االصيبد انؼبنًٛخ/ ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ كهٛخ يغزمجم انمطبع انُفطٙ فٙ انؼ

 / عبيؼخ ثبثمنهذساعبد االلزظبدٚخ ٔ االداسٚخ ٔانًبنٛخ

o  انغش٘ نهؼهٕو / يغهخ يُشٕسؽكٕيخ أيٛش انًإيٍُٛ ػهٙ اثٍ اثٙ طبنت )ع( ٔانًٕاصَخ انظفشٚخ / ثؾش

 ٔاإلداسٚخ/ عبيؼخ انكٕفخااللزظبدٚخ 

o Evaluating the performance of the irag stock exchange and its impact on 

economic activity for (2005-2015) 

o Foreign Employment and its Impact on the Local Labor Market in Iraq 

o The impact of the devaluation of the Turkish Lira on investment and trade 
and its impact on tourism 

o Impact of Investment Decisions on Shared value: An Analysis of Iraqi 
Tourism Companies Listed in the Iraqi Stock Exchange for the Period 2013-

2017 

o The Financing Capacity of Taxes and its Developmental Effects in Iraq: An 

Experimental Approach from International Perspective 

o نمطبػٙ انًظبسف  اعزششافٛخدساعخ  -أصش انزًٕٚم االعاليٙ فٙ رؼضٚض انزؼهٛى يٍ أعم انزًُٛخ انًغزذايخ

 .االعاليٛخ ٔانزؼهٛى األْهٙ
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 اخلربة العوليت واإلداريت: 
o  َٙ2005 يغهظ يؾبفظخ انُغف االششف –يإعغبد انًغزًغ انًذ 

o  و2005 –انشإٌٔ االداسٚخ فٙ انؼزجخ انؼهٕٚخ انًمذعخ 

o 2006-2005غى شإٌٔ ؽفع انُظبو فٙ انؼزجخ انؼهٕٚخ انًمذعخ ل  

o  ٙو.2005يؾبفظخ انُغف االششف  –ػضٕ يكزت االسرجبط فٙ نغُخ كزبثخ انذعزٕس انؼشال 

o  و2012 –سئٛظ شؼجخ انغٛبؽخ ٔانفُذلخ فٙ انؼزجخ انؼهٕٚخ انًمذعخ 

o لغى االعزضًبس فٙ انؼزجخ انؼهٕٚخ انًمذعخ 

o و2013 –ن انؼزجخ انؼهٕٚخ انًمذعخ سئٛظ لغى اداسح ايال 

o ٙ(انؼزجخ انؼجبعٛخ انًمذعخ)لغى انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ  شؼجخ انغٕدح ف  

o  و2013 /31/10 يٍ ربسٚخ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد عبيؼخ انكٕفخ –يمشس لغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ  

 

 العضىيت:       
 

o  ٙو2005ػضٕ عًؼٛخ انٓالل األؽًش انؼشال 

o  و2008-و2005 –ػضٕ عًؼٛخ انٕػٙ انضمبفٛخ 

o  و2014 –ػضٕ غشفخ رغبسح انُغف االششف 

 

o انُذٔاد ٔانًإرًشاد  

 

يًكُبد  –انمطبع انًظشفٙ فٙ انؼشاق 

 اإلطالػ ٔػٕايم انُغبػ
23/1/2014 

عبيؼخ  /كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد

 انكٕفخ

ػضٕ انهغُخ 

 انزؾضٛشٚخ

 ضبَٙ انًإرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انغُٕ٘ ان
/ايار/ 8-01

8108 

عًؼٛخ اداسح االػًبل انؼهًٛخ 

 انؼشالٛخ

فٙ  يشبسكخ

 ثؾش ػهًٙ

 عبيؼخ يٛغبٌ 8108/ 08/ 01 انًإرًش انؼهًٙ انغُٕ٘ انضبَٙ 
يشبسكخ فٙ 

 ثؾش ػهًٙ

يإرًش انشٚبدح انخبص ثفكش االيبو 

 ػهٙ)ع( 
31/3/2019 

عبيؼخ  /كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد

 انكٕفخ

ػضٕ انهغُخ 

 ضٛشٚخانزؾ

 عبيؼخ انكٕفخ 2018/ 25/3 انًإرًش االيُٙ نغبيؼخ انكٕفخ
ػضٕ انهغُخ 

 انزؾضٛشٚخ

 23/12/2019 َذِٔ ػهًٛخ يشزشكخ 
انكهٛخ انزمُٛخ االداسٚخ/ عبيؼخ 

 انفشاد االٔعظ

 يشبسكخ
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 املهاراث:

 o انهغخ 

o انؼشثٛخ 

o االَكهٛضٚخ .. انزؾذس يزٕعظ / انكزبثخ يزٕعظ / انمشاءح يزٕعظ 

 

 o نؾبعٕةا 

o  عٛذحخجشح ( ثبعزخذاو ثشايظMicrosoft Office( .. )Excel( )Word( )Power Point )

(Access( )Outlook( )MS Project( )Front Page( )Visio( )Publisher ) 

o  عٛذحخجشح ( ثبعزخذاو َظى انزشغٛمWindows 7( )IOS 6.4) 

o  عٛذح خجشح ( فٙ االَزشَٛذInternet ) 

 
 :يف كليت االدارة واالقتصاد/ جاهعت الكىفت يتاللجاى اإلدار

 انزبسٚخ انشلى انًُظت يٕضٕع انهغُخ

 12/11/2013 5647 ػضٕا   نغُخ ئػبدح ٔرأْٛم األلغبو انؼهًٛخ ٔاإلداسٚخ

 17/11/2013 5670 ػضٕا   نغُخ رجذٚم ٔػضل كشاعٙ انمبػبد انذساعٛخ

 24/11/2013 5766 ػضٕا   ًبدٔثٛبٌ انؾبعخ  انضشٔسٚخ نهزشيٛ ٙنًٕلؼنغُخ انكشف ا

 20/1/2014 231 ػضٕا   نغُخ رؾضٛشٚخ إللبيخ َذٔح ػهًٛخ

 2/3/2014 806 ػضٕا   نغُخ انض٘ انًٕؽذ

 6/3/2014 479 ػضٕا   نغُخ رذلٛك فٙ انًزكشح انًشفٕػخ يٍ لجم عذ يشٚى ئثشاْٛى

 12/3/2014 980 ػضٕا   نغُخ رٕصٚغ انًُؼ نهطهجخ

 23/4/2014 1578 ػضٕا   نمغى انؼهٕو انًبنٛخ نغُخ يغهظ ضًبٌ انغٕدح

 24/4/2014 1599 ػضٕا   نغُخ ئػاليٛخ نهًإرًش انؼهًٙ

 5/5/2014 1652 ػضٕا   نغُخ رمٛٛى اعزجبَخ انطهجخ

 11/8/2014 2678 ػضٕا   نغُخ آنٛخ رؼبٌٔ

 21/1/2015 186 ػضٕا   نغُخ ئػذاد انطهجخ انًشًٕنٍٛ ثبنًُؾخ

 4/3/2015 744 ػضٕا   نغُخ رمٛٛى انزذسٚغٍٛٛ

 8/4/2015 1248 ػضٕا   نغُخ ئػذاد انطهجخ انًشًٕنٍٛ ثبنًُؾخ
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 6/5/2015 1597 ػضٕا   دساعخ آنٛخ انؼًم اإلداس٘ فٙ يغزشفٗ انؼزجخ انؼجبعٛخ انًمذعخ

 6/6/2015 1928 ػضٕا   نغُخ رؾمٛمّٛ

 6/7/2015 2235 ػضٕا   نغُخ األيغٛخ انشيضبَٛخ

 12/8/2015 2531 ػضٕا   بدٚخنغُخ دساعخ عذٖٔ الزظ

 20/10/2015 3301 ػضٕا   نغُخ انض٘ انًٕؽذ

 22/12/2015 3954 ػضٕا   نغُخ رذلٛك لٕائى انطهجخ

 10/1/2016 67 ػضٕا   نغُخ اعزضبفخ

 6/3/2016 816 ػضٕا   نغُخ اَغبص دساعخ انغذٖٔ انخبطخ ثًششٔع انطًبطى

 16/3/2016 931 ػضٕا   نغُخ انًغبءنخ ٔانؼذانخ

 23/3/2016 27 ػضٕا   نغُخ رذلٛك انطهجخ انًغبئٙ

 30/3/2016 1146 ػضٕا نغُخ رذلٛك انًُؾخ

 5/4/2016 1220 ػضٕا   نغُخ يُؾخ انطهجخ

 11/5/2016 1704 ػضٕا   نغُخ رٕفٛش يزطهجبد االيزؾبَبد

 13/7/2016 2350 ػضٕا   نغُخ آنٛخ انزؼبٌٔ

 22/9/2016 3051 ػضٕا   نغُخ ؽفهخ انزخشط

 28/11/2016 3839 سئٛغب   غُخ يطبثمخ انغشدن

 28/11/2016 3840 ػضٕا   نغُخ ئرالف انذفبرش االيزؾبَٛخ نمغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ

 30/11/2016 3897 ػضٕا   نمغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ نغُخ االيزؾبَبد انًشكضٚخ

 15/1/2017 166 ػضٕا   نغُخ يإشش رمٕٚى األداء انزؼهٛى انؼبنٙ

 20/3/2017 1017 ػضٕا   نمغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ نغُخ يُبلشخ ثؾٕس انطهجخ

 16/5/2017 1694 ػضٕا   نغُخ يزبثؼخ ؽفالد انزخشط

 1/6/2017 1923 ػضٕا   نمغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ نغُخ االيزؾبَبد انًشكضٚخ

 7/8/2017 3543 سئٛغب   نغُخ عؾت يجهغ

 2017/ 10/ 29 4713 ػضٕا انهغُخ االيزؾبَٛخ انًشكضٚخ نمغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ

 14/11/2017 4870 ػضٕا   نغُخ أػًبل انشلبثخ ٔانزذلٛك

 21/11/2017 4971 سئٛغب   نغُخ انغشد انغُٕ٘

 4/1/2018 39 سئٛغب   نغُخ عشد انظُبدٚك ٔانغهف انًغزذًٚخ

 6/12/2017 5243 ػضٕا   انزمٛٛى نغُخ رذلٛك االػزشاضبد َزبئظ

نغُخ يُبلشخ طهجخ انًشؽهخ انشاثؼخ انذساعبد انظجبؽٛخ 

 2018-2017ٔانًغبئٛخ نهؼبو انذساعٙ 
 ػضٕا

1247 20/3/2018 
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 25/3/2018 1295 ػضٕا 2018-2017نغُخ اإلششاف ػهٗ ؽفالد انزخشط نهؼبو انذساعٙ 

 2018/ 25/3 7134 ػضٕا يش عبيؼٙنغُخ رؾضٛشٚخ نهًإرًش االيُٙ نغبيؼخ انكٕفخ/ ا

 27/3/2018 1356 ػضٕا نغُخ اخزٛبس انزذسٚغٙ انًضبنٙ ٔ انًٕظف انًضبنٙ.

 29/3/2018 1430 ػضٕا نغُخ صٚبسح االلغبو انذاخهٛخ نهطهجخ

 15/5/2018 2196 ػضٕا  انهغُخ االيزؾبَٛخ انًشكضٚخ لغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًظشفٛخ

 27/5/2018 2376 ػضٕا انًبنٛخ نألعٕاقالٔساق االيزؾبَٛخ نغُخ ٔضغ اعئهخ ٔرظؾٛؼ ا

 10/7/2018 2925 سئٛغب نغُخ انًشزشٚبد انؼبيخ فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد

 2/9/2018 3447 ػضٕا نغُخ ؽفم انزخشط انًشكض٘ نغبيؼخ انكٕفخ

 25/9/2018 3817 سئٛغب نغُخ عشد انظُبدٚك ٔ انغهف انًغزذًٚخ

 2018/ 10/ 2 3941 ػضٕا االؽذاس انطبسئخ نغُخ انزؼبيم يغ

 8/10/2018 4106 ػضٕا نغُخ اَغبص يزطهجبد اعزًبع سؤعبء االلغبو انؼهًٛخ انؼشالٛخ

انهغُخ االيزؾبَٛخ انًشكضٚخ نمغى انؼهٕو انًبنٛخ انذساعخ 

 انًغبئٛخ
 ػضٕا

4317 17/10 /2018 

ظشفٛخ انهغُخ االيزؾبَٛخ انًشكضٚخ نمغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانً

 انذساعخ انظجبؽٛخ
 ػضٕا

4323 18/10/2018 

 18/10/2018 4323 ػضٕا نغُخ االسشبد انزشثٕ٘

 18/10/2018 4323 ػضٕا نغُخ البيخ انُذٔاد ٔ انغًُبساد

 15/11/2018 4609 ػضٕا انهغُخ االيزؾبَٛخ نهًشؽهخ انشاثؼخ

 2019/ 2/ 6 541 ػضٕا نغُخ ضجظ االعؼبس

 12/2/2019 607 ػضٕا ذساعبد انؼهٛبنغُخ اػزشاضبد طهجخ ان

 31/3/2019 1340 ػضٕا يإرًش انشٚبدح انخبص نفكش االيبو ػهٙ )ع( انهغُخ انزؾضٛشٚخ

 19/5/2019 1950 ػضٕا انهغُخ االيزؾبَٛخ ناليزؾبٌ انزمًٕٚٙ

 21/8/2019 3090 سئٛغب نغُخ انًشزشٚبد انًشكضٚخ

 8/9/2019 3338 ػضٕا ٔنٗنغُخ رظؾٛؼ يبدح يجبدٖ االلزظبد انًشؽهخ اال

 3/10/2019 3793 ػضٕا  نغُخ اداسح االيٍ ٔانغاليخ انكًٛٛبٔٚخ

 20/11/2019 4378 ػضٕا (طبنت يبعغزٛش دساعبد ػهٛب ) نغُخ يُبلشخ

 17/12/2019 4701 ػضٕا (طبنت يبعغزٛش دساعبد ػهٛب ) نغُخ يُبلشخ

 23/12/2019 4800 ػضٕا انًبنٛخ نغُخ االسشبد انُفغٙ ٔانزٕعّٛ انزشثٕ٘ نمغى انؼهٕو

 23/12/2019 4803 ػضٕا انكهٛخ انزمُٛخ االداسٚخ –َذِٔ ػهًٛخ يشزشكخ 

 12/1/2020 20 ػضٕا نغُخ الزجبط َظٙ
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 التكزين والشكز والتقذيز:

o كزت انشكش ٔانزمذٚش  

 2013/ 18/9 32732 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ر٘ انؼذد

 2013/ 11/ 24 1871 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ ر٘ انؼذد

 2013/ 11/  28 5838 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2013/  12/  29 33023 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ يغبػذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2013/ 12/  29 33203 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ يغبػذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2014/  2/  5 456 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2014/ 3/ 2 5682 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2014/  3/  9 6505 ة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ يغبػذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذدكزب

 2014/ 5/  21 13350 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2014/ 9/  3 21555 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2014/  11/  25 29220 انكٕفخ  ر٘ انؼذدكزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ 

 2015/  1/  5 300 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 27/4/2015 10797 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ سئٛظ يغهظ يؾبفظخ انُغف االششف ر٘ انؼذد

 2015/  5/  18 1710 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 26/7/2015 16975 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 14/12/2015 10467 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ يؾبفع انُغف االششف ر٘ انؼذد

 2016/ 4/1 226 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2016/ 7/3 833 هٛخ االداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذدشكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ ك

 2016/ 5/4 3016 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ يؾبفع انُغف االششف ر٘ انؼذد

 2016/ 22/6 2167 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 2016/ 28/7 2486 ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح

 2016/ 24/10 18339 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

  27/10/2016 18668 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 28/11/2016 8035 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ يؾبفع انُغف االششف ر٘ انؼذد

 2016/ 12/ 8 8292 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ يؾبفع انُغف االششف ر٘ انؼذد

 2016/ 12/ 20 4148 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 14/1/2018 171 يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ ششكش ٔرمذٚ

 2018/ 1/  25 2287 ش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذدكزبة شك
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 29/3/2018 1428 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ

 17/4/2018 1808 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ

 3/6/2018 13114 انكٕفخ  ر٘ انؼذد كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ

 23/7/2018 16887 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 16/9/2018 3643 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ

 2/10/2018 3950 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ

 2018/ 10/ 21 4340 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ

 16/12/2018 5047 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ

 2019/  2/ 7 559 شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد/ عبيؼخ انكٕفخ

 5/5/2019 11475 ٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذدكزبة شكش ٔرمذ

 30/7/2019 664 االيبو انكبظى )ع( االعاليٛخ انغبيؼخ ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ شكش

 22/9/2019 22621 كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ انؼذد

 26/9/2019 21409  ؼذدكزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ انكٕفخ  ر٘ ان

 أساتذتي:
 

 عبيؼخ انكٕفخ أ.د. يبصٌ ػٛغٗ انشٛخ ساضٙ

 عبيؼخ انكٕفخ أ.د. كبيم ػالٔ٘ كبظى

 عبيؼخ انكٕفخ أ.د. ػجذ انؾغٍٛ انغبنجٙ

 عبيؼخ انكٕفخ أ.د. طبدق ػهٙ طّؼبٌ

 عبيؼخ انكٕفخ أ.د. َٕس٘ ػجذ انشعٕل انخبلبَٙ

ٕفخعبيؼخ انك أ.د ػذَبٌ دأٔد انؼزاس٘  

 عبيؼخ انكٕفخ أ.د. يبٚؼ شجٛت انشًش٘

 عبيؼخ انكٕفخ .د. ؽغٍ نطٛف انضثٛذ٘أ

 عبيؼخ انكٕفخ .د ػبطف الفٙ يشصٔنأ

 عبيؼخ انكٕفخ .د. ؽٛذس َؼًخ ثخٛذأ

 عبيؼخ انكٕفخ .د. ؽُبٌ ػجذ انخضش ْبشىأ

 



 20/02/0220اٌزارُخ ٌغبَخ  اٌغُشح

 

 

 

 

 

 

 

 االسم : علي عبذاحلسني خليل الفضل
 

 البياناث الشخصيت: 
  13/8/1975َ إٌغف اْؽشف :ِىبْ وربسَخ اٌىٖدح ػشالٍاٌغٕغُخ: 

 وٌذٌ طفٍُٓ  ِزضوطخ اٖعزّبػُخ: ــــاٌؾبٌ ػشثٍ: اٌمىُِخ

 alia.fadhil@uokufa.edu.iq ذ اٌٖىزشؤٍ:ــــاٌجشَ 12423اٌؼشاق .. إٌغف اْؽشف .. ؽٍ اٌغّؼُخ اٌؼٕىاْ: 

 nawafith@outlook.com 00989360903548ِىثبًَ إَــشاْ:      

 اٌطُشاْ ػجش اٌزؾىُ – اٌشعُ ػًٍ اٌضعبط بد:ـــــــــــــــــاٌهىاَ 009647708783322     :ِىثبًَ اٌؼشاق

   

 واٖلزقبد عبِؼخ اٌىىفخ. أداسحعزبر عبِؼٍ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ / وٍُخ أاٌؾبٌٍ: اْعبعٍ اٌؼًّ 

  أػّبي إداسحبَ: ـــاٌزخقـ اٌؼ

  ؤظُ ِؼٍىِبدٔظُ رمُُُ اٌزخقـ اٌذلُك: 

  أعزبر ِغبػذٍّ: ـــمت اٌؼٍـــاٌٍ

  عٕخ ػؾش خّغخشح اٌزذسَظ: ـــفز

 :اٌزٍ رُ رذسَغهب اٌّىاد اٌذساعُخ

o ُمبد اٌؾبعىة فٍ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخرطج 

o  لىاػذ اٌجُبٔبد اٌّقشفُخ 

o اٌزغبسح اٌٖىزشؤُخ 

o اٌزغىَك اٌّقشفٍ / طٍجخ اٌذساعبد اٌؼٍُب 

   ِبعغزُش ػٍىَ ِبٌُخ وِقشفُخ

o ورمُُُ اٌّؾبسَغ دساعبد اٌغذوي اٖلزقبدَخ  /

 اٌذثٍىَ اٌؼبٌٍ فٍ اداسح اٌّقبسف

o  اٌّقشفُخ / اٌذثٍىَ اٌجشاِغُبد ولىاػذ اٌجُبٔبد

 اٌؼبٌٍ فٍ اداسح اٌّقبسف

o أداسح اٌّبٌُخ / اٌذثٍىَ اٌؼبٌٍ إداسح ِقبسف 

 

 

 

 

 

mailto:nawafith@outlook.com
mailto:nawafith@outlook.com
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 ادلؤهالث العلميت: 
o  13/07/1999َ.. عٕخ اٌزخشط واٖلزقبد عبِؼخ اٌىىفخ  أداسحثزمذَش ِزىعظ .. وٍُخ  أػّبي إداسحثىبٌىسَىط. 

o  عٕخ اٌزخشطواٖلزقبد عبِؼخ اٌىىفخ  أداسحاٌذلُك )ٔظُ ِؼٍىِبد(.. وٍُخ ثزمذَش عُذ .. اٌزخقـ  أػّبي إداسحِبعغزُش .. 

24/07/2002.َ 

o ِ 2/1/2015اػزجبساً ِٓ ربسَخ  28/04/2015فٍ  1494اٖداسٌ اٌّشلُ  ٌِٓشغبػذ وفمبً ؽبفً ػًٍ ٌمت أعزبر .َ 

 : واإلداريت اخلربة العمليت
o إداسح ( ِٕظىِخ اٌّؼٍىِبد ٌؾشوخTeak Tell)  2004-2003ٌٍَفزشح ِٓ  اْؽشففٍ ثشَذ إٌغف ٌٗرقبٖد.َ 

o  ِٓ 2006َ-2005َِذلك فٍ ؽشوخ اٌهُضُ واٌىشاثٍخ ٌٍّمبوٖد ٔٔؾبء ِؾشوع ِبء إٌّبرسح فٍ إٌغف اْؽشف ٌٍفزشح 

o 2008َ -2006ٌٍَفزشح ِٓ  اْؽشفاٌّؼٍىِبرُخ واٌؾبعجبد فٍ إٌغف  ٌٓٔظّخِشوض ٔىافز  إداسح. 

o أعهضحٌزغىَك  إُِْخشوخ ؽ إداسح ( اٖرقبٖد اٌٗعٍىُخCDMA فٍ إٌغف )2008-2007ٌٍَفزشح ِٓ  اْؽشف.َ 

o اَِْ وٌغبَخ 2008ٌٍفزشح ِٓ  اْؽشفِشوض ٔىافز ٌذساعبد اٌغذوي اٖلزقبدَخ فٍ إٌغف  إداسح. 

o ٌاِْوٌغبَخ َ 2010رمُُُ اٌّؾبسَغ واٌذساعبد فٍ اٌؼزجخ اٌؼٍىَخ اٌّمذعخ ٌٍفزشح ِٓ  اعزؾبس  . 

o  ُُُ2014ََ وٌغبَخ 2013اٌّمذعخ ٌٍفزشح ِٓ  اٌؼجبعُخاٌؼزجخ لغُ اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ فٍ ّؾبسَغ واٌذساعبد فٍ اٌاعزؾبسٌ رم  . 

o  ِٓ 2018ََ وٌغبَخ 2016إداسح ِشوض اٌذساعبد اٌّبٌُخ واٌّؾبعجُخ ورمُُُ اٌّؾبسَغ اٖعزضّبسَخ فٍ إٌغف اْؽشف ٌٍفزشح. 

o وٌغبَخ اِْ.2016خ ٔبفــز ٔىَٓ طىط اٌّزخققخ فٍ رمُُُ اٌّؾبسَغ ودساعبد اٌغذوي اٖلزقبدَخ فٍ إَشاْ ِٓ إداسح ؽشو َ 

o  َوؽزً اْٖ.2017ٔبئت ِذَش اٌّىزت اٖعزؾبسٌ فٍ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد عبِؼخ اٌىىفخ ِٕز ػب َ 

 : والشهاداث التذريب
 

o ٌَٖىَ. 21ِذح اٌذوسح  َ.1999ىزشؤُخ/ سئبعخ عبِؼخ اٌىىفخ .. دوسح وىِجُىرش ؽبٍِخ .. ِشوض اٌؾبعجخ ا 

o  .. 1999..  عبِؼخ ثبثًوٍُخ اٌزشثُخ / ؽهبدح وفبءح ثبٌٍغخ أٖىٍُضَخ.َ 

o  2001.. اْؽشففشع إٌغف  –اٌؼشالٍ  اْؽّشؽهبدح رذسَت فٍ عّؼُخ اٌهٗي . َ 

o  ٍٕ2002.. اْؽشففشع إٌغف  –اٌؼشالٍ  اْؽّشفٍ عّؼُخ اٌهٗي ِزمذَ ؽهبدح ِذسة ف . َ 

o .. 2007ؽهبدح طشائك رذسَظ .. ِشوض طشائك اٌزذسَظ / عبِؼخ اٌىىفخ.َ 

o  ٍ2008اٌزؾغًُ واٌزطجُمبد اٌّىزجُخ .. ِشوض اٌؾبعجخ اٌٖىزشؤُخ / عبِؼخ اٌىىفخ ..  أٔظّخدوسح رذسَجُخ ف.َ 

o (94113725635) اٌذوسحوىد  ,وىسط ٌغخ فبسعُخ ِٓ عبِؼخ اٌّقطفً )ؿ( اٖفزشاضُخ عٕخ واؽذح. 

o ( دوسح رذسَجُخ فٍ اٌّىزت اٖعزؾبسٌ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد ؽىي اعزخذاَ ثشٔبِظSPSS .ٍاٖؽقبئ ) 

o ( وسؽخ رذسَجُخ فٍ اٌّىزت اٖعزؾبسٌ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد ؽىي اعزخذاَ ثشٔبِظTurnitin )ٌٍٗعزٗي واٖلزجبط إٌق . 
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 العضىيت: 
 

o  2/12/2001اٌؼشالٍ ِٕز  اْؽّشػضى عّؼُخ اٌهٗي.َ 

o  20/5/2003اٌؼشالُُٓ ِٕز  اْوبدَُُّٓػضى ارؾبد.َ 

o  24/8/2005اٌغىَذَخ ِٕز  –ػضى غشفخ اٌزغبسح واٌقٕبػخ اٌؼشالُخ.َ 

o  24/7/2011ِٕز  اْؽشفػضى غشفخ رغبسح إٌغف. 

o ( ٍػضى ِطىسٌ اٌزطجُمبد اٌجشِغُخ فGoogle Play ِٕز )1/2/2015. 

o ػضى ِؤعظ فٍ ِشوض اٌذساعبد اٌّبٌُخ واٌّؾبعجُخ ورمُُُ اٌّؾبسَغ اٖعزضّبسَخ 

o فٍ  842وزبة سئبعخ عبِؼخ اٌىىفخ اٌّشلُ  – ػضى ِؤعظ واعزؾبسٌ فٍ اٌّىزت اٖعزؾبسٌ  ٌىٍُخ أداسح واٖلزقبد عبِؼخ اٌىىفخ

 َ.20/09/2017فٍ  35داسٌ فٍ اٌّجبؽشح سلُ اِْش أ و 7/3/2017, ربسَخ اوي ِؾضش اعزّبع فٍ  5/2/2017

o  29/06/2019َفٍ  20514ػضى ٔمبثخ اٌّؾبعجُٓ واٌّذلمُٓ اٌؼشالُُٓ, سلُ أٖزغبة 

 :والكتب وادلقاالث البحىث والذراساث

o اٌجؾىس  

o  اْؽشفإٌغف  –اٌشعبٌُخ  اٌْجغخاٌؼبٍُِٓ فٍ ِؼًّ رمُُُ  " طاٌجىبٌىسَىثؾش اٌزخشط ًٌُٕ ؽهبدح " 

o اٌغٕىثُخ ذرمُُُ اٌجٕبء اٌزؾزٍ ٌٍّؼٍىِبرُخ / دساعخ رؾٍٍُُخ رطجُمُخ فٍ اٌؾشوخ اٌؼبِخ ٌٓعّٕ "اٌّبعغزُش عبٌخ س " 

رمىَُ اٌىبدس اٌّؼٍىِبرٍ فٍ ِؤعغبد اٌؼٍُُ 

 اٌؼبٌٍ

 -َ 2007 -اٌؼذد اٌضبٌش –اٌّغٍذ اٌضبِٓ  ِغٍخ اٌىىفخ

 128ؿ

إداسح اْصِخ فٍ فىش اٌغُذح صَٕت ػٍُهب 

 َاٌغٗ

 َ 2011عٕخ  21اٌؼذد  عبِؼخ اٌىىفخ –ِغٍخ ِشوض دساعبد اٌىىفخ 

 119ؿ  

دساعخ ؽبٌخ  –اْصِخ واٌىُبْ اٌزٕظٍُّ 

 اٌشوت اٌؾغٍُٕ فٍ والؼخ اٌطف

 2012َاٌؼذد اٌضبٍٔ / اٌغٕخ  ِغٍخ وٍُخ اٌذساعبد أٔغبُٔخ / اٌؼذد اْوي

 151-89اٌقفؾخ 

ُُ إِىبُٔخ ثٕبء ّٔىرط ِؾىعت ٌّؼبَُش رمُ

 اٌفشؿ اٖعزضّبسَخ

اٌغٕخ اٌؾبدَخ ػؾش / اٌّغٍذ اٌضبٌش ػؾش/  ِغٍخ اٌغشٌ ٌٍؼٍىَ اٖلزقبدَخ وأداسَخ 

 276-257َ ؿ2015اٌغٕخ  36اٌؼذد 

( فٍ Time Managementإداسح اٌىلذ )

 فىش أِبَ اٌؾغُٓ ػٍُه اٌغَٗ

هـ 1435بُٔخ, ِؾشَ اٌغٕخ اٌض –اٌؼذد اٌضبِٓ  اٌؼزجخ اٌؼجبعُخ اٌّمذعخ –ِغٍخ اٌؼُّذ 

 2013َوبٔىْ اْوي 

دوس اٌّؤؽشاد اٌّؼٍىِبرُخ ٌّىالغ اٌزىافً 

اٖعزّبػٍ فٍ لشاساد اٌزشوَظ ٌٍخذِبد 

 وإٌّزغبد

 َ 2015عٕخ  36اٌؼذد  عبِؼخ اٌىىفخ –ِغٍخ ِشوض دساعبد اٌىىفخ 

 143ؿ  

فبػٍُخ اٌؾىعجخ اٌغؾبثُخ فٍ رذػُُ لىاػذ 

 اٌجُبٔبد اٌّقشفُخ  

ؾٍٍُُخ ٌؼُٕخ ِٓ اٌّخزقُٓ فٍ دساعخ ر

 اٌّؼٍىِبرُخ فٍ اٌّقبسف اٌؼشالُخ

 AL-Qadisiya Journal For  ِغٍخ اٌمبدعُخ ٌٍؼٍىَ اٖداسَخ واٖلزقبدَخ

Administrative and Economic 

sciences   

 ؼٍىَ أداسَخ واٖلزقبدَخِغٍخ اٌمبدعُخ ٌٍ

 ISSN: Print: 18169171 / Online: 

23129883  

 :اٖفذاس18 :اٌّغٍذ 2016 :اٌغٕخ

 268-246 :اٌقفؾبد 3

 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=137&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=137&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=137&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=137&uiLanguage=ar
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دساعخ ؽبٌخ  -اْصِخ وِىىٔبد إٌّظّخ إداسح 

 فٍ والؼخ اٌطف

 33ذد اٌغٕخ اٌؾبدَخ ػؾش / اٌّغٍذ اٌؼبؽش/ اٌؼ ِغٍخ اٌغشٌ ٌٍؼٍىَ اٖلزقبدَخ و اٖداسَخ

 292-267َ ؿ2015اٌغٕخ 

دساعخ ؽبٌخ فٍ  -خقبئـ اْصِخ وأعجبثهب 

 والؼخ اٌطف

  غُش ِٕؾىس

دساعخ ؽبٌخ فٍ  –اْصِخ وػٕقش اٌضِٓ 

 والؼخ اٌطف

  غُش ِٕؾىس

عت ٌّؼبَُش رمُُُ ّٔىرط ِؾى   ثٕبءإِىبُٔخ 

  اٌّؾبسَغ اٌغُش لبثٍخ ٌٍمُبط

 ISSN: Print: 1999-558X  ِغٍخ اٌىىد ٌٍؼٍىَ اٖلزقبدَخ واٖداسَخ 

 21:اٌؼذد  2016 :اٌغٕخ

 

ثشٔبِظ اعزُؼبة اٌمطبع اٌخبؿ ِٓ 

 اٌخشَغُٓ ٌٍزخققبد اٖداسَخ واٖلزقبدَخ

دساعخ اعزطٗػُه ٌؼُٕخ ِٓ آساء أعبرزح 

 وٍُبد أداسح واٖلزقبد

 ِؤرّش عبِؼخ إٌهشَٓ غُش ِٕؾىس

دساعخ رؾٍٍُُخ ٌٍزُّٕخ اٌّغزذاِخ فٍ فىش اِٖبَ 

 ػٍٍ ثٓ اثٍ طبٌت ػٍُه اٌغَٗ

 

  غُش ِٕؾىس

اٌّضبُِٓ اٖداسَخ فٍ سعبٌخ اٌؾمىق ٌِٕبَ 

 ػٍٍ ثٓ اٌؾغُٓ ػٍُه اٌغَٗ

  غُش ِٕؾىس

 Web)اٌـــىَت ثبٔـــه دوس اعزخذاَ )

Bank)   دساعخ  -اٌضثبئٓ فٍ رؾمُك سضب

رطجُمُخ ٌؼُٕخ ِٓ آساء اٌضثبئٓ فٍ ِقشف 

 اٌخٍُظ اٌزغبسٌ(

  لُذ أٖغبص

رقُُّ ثشٔبِظ ِؾىعت ٌزمُُُ ِغزىي اٌزؼٍُُ 

 فی اٌفضبء اٌٖکزشؤی اٌغبِؼی

 

ِٕؾىس فٍ ِغٍخ عبِؼخ اٌّقطفً )ؿ( فٍ 

 لُ اٌّمذعخ

 وىد اٌجؾش:

CICPRE01_036 

 

https://www.civilica.com/Paper-

CICPRE01-CICPRE01_036.html  

في مدينة النجف النفايات واقع ادارة 
والحلول المعوقات –شرف األ  

دراسة مقدمة الى مديرية بلدية مدينة النجف  
شرفألا  

  غُش ِٕؾىس
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o وخذِخ اٌّغزّغ واٌّؾبسَغ اٌذساعبد  

 

 الهالل األحمر العراقي 2002َ تطوير االتصاالت اإلدارية
يالتخطيط اإلستراتيج جمعية الغري أحدى منظمات المجتمع  2007َ 

 المدني
اق المالية في منطقة إمكانية فتح سوق لألور 

 الفرات األوسط
 مجمس محافظة النجف األشرف 2008َ

 هيئة استثمار النجف األشرف 2011َ برنامج تقييم المستثمرين والفرص االستثمارية
 مركز نوافذ لدراسات الجدوى 2011َ برنامج إعداد دراسات الجدوى االقتصادية
خطظ ودساعبد عذوي الزقبدَخ ودساعبد 

 )ِىصمخ( أوضش ِٓ أسثؼُٓ دساعخاعزؾبسَخ 

 اٌؼزجخ اٌؼٍىَخ اٌّمذعخ –دَىاْ اٌىلف اٌؾُؼٍ  2015ََ وٌغبَخ 2010ِٓ 

فزؼ ِزؾف  ِٔىبُٔخاٌغذوي اٖلزقبدَخ 

 واٌزؾف إٌبدسح ٌّصبسِشوضٌ 

اٌؼزجزُٓ اٌؾغُُٕخ  -دَىاْ اٌىلف اٌؾُؼٍ  2011َ

 واٌؼجبعُخ اٌّطهشرُٓ

قبدَخ دساعخ عذوي الز خّغّبئخأوضش ِٓ 

ثبٌٍغزُٓ اٌؼشثُخ وأٖىٍُضَخ, داخً وخبسط 

 اٌؼشاق )ِىصمخ( 

 2019ََ وٌغبَخ 2005ِٓ 
 ِشوض ٔىافز ٌذساعبد اٌغذوي

أوضش ِٓ خّغخ وػؾشَٓ دساعخ عذوي 

 الزقبدَخ )ِىصمخ(

كمية االدارة واالقتصاد  –المكتب االستشاري  2015َ وٌغبَخَ 2010ِٓ 
 / جامعة الكوفة

ذاد دساعبد اٌغذوي رقُُّ ثشٔبِظ ٔػ

 (Androidاٖلزقبدَخ فٍ ثُئخ )

2015َ 
Google Play 

إػذاد دساعخ ٌؾً ِؾىٍخ رشاوُ إٌفبَبد فٍ 

 ِذَٕخ إٌغف اٖؽشف

والغ اداسح اٌّخٍفبد اٌقٍجخ فٍ ِذَٕخ إٌغف 

 اٌّؼىلبد واٌؾٍىي –اٖؽشف 

بمدية النجف  -شعبة التخطيط والمتابعة 2018َ
في  90823االشرف العدد ب/

29/02/0208  

إػذاد دساعخ ٌؾً ِؾىٍخ رشاوُ إٌفبَبد فٍ 

 ِذَٕخ إٌغف اٖؽشف

دساعخ عذوي ٌّقٕغ رذوَش إٌفبَبد فٍ 

 ِذَٕخ إٌغف اٖؽشف 

بمدية النجف  -شعبة التخطيط والمتابعة 2018َ
في  90828االشرف العدد ب/

29/02/0208  

إػذاد دساعخ ٌؾً ِؾىٍخ اٌؼؾىائُبد فٍ 

قُُّ اٖعبعٍ ٌّذَٕخ إٌغف اٌغىٓ ػًٍ اٌز

 اٖؽشف

رؾًٍُ ظبهشح إٌّبطك اٌؼؾىائُخ: اٌىالغ 

 واٌؾٍىي 

بمدية النجف  -شعبة التخطيط والمتابعة 2018َ
في  90882االشرف العدد ب/

29/02/0208  

 فٍ( PET Scan) عهبص رؾغًُِؾشوع 

 اٌزخققٍ ع اٌّؤُِٕٓ أُِش ِغزؾفً

2018َ  

 

 

 



 6 

o اٌّمبٖد  

 22ؿ –ِغٍخ َٕبثُغ/اٌؼذد ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُُ  2003 سِٕؾى اٌؼىٌّخ

 28ؿ -ِغٍخ َٕبثُغ/اٌؼذد ففش 2003 ِٕؾىس اٌؼىٌّخ ودوٌخ أِبَ اٌّهذٌ )ػظ(

  89ؿ – 1ِغٍخ َٕبثُغ/اٌؼذد  2004-2003 ِٕؾىس اٌّؼٍىِبرُخ

 22ؿ – 3ِغٍخ َٕبثُغ/اٌؼذد  2004 ِٕؾىس اٖعزضّبس اْعٕجٍ فٍ اٌؼشاق فشؿ ورؾذَبد

 104ؿ  – 21ِغٍخ َٕبثُغ/ اٌؼذد  2007 ِٕؾىس إٌمذ اٌٖىزشؤٍ

دساعخ ِغبصَخ ؽىي اٌغذوي اٖلزقبدَخ ِٓ ِؾشوع 

 أِبَ اٌؾغُٓ )ع(

 82ؿ – 22ِغٍخ َٕبثُغ/ اٌؼذد 2008 ِٕؾىس

 102ؿ – 23ِغٍخ َٕبثُغ/ اٌؼذد 2008 ِٕؾىس إداسح اْصِخ فٍ فىش اٌغُذح صَٕت )ع(

 122ؿ – 24ِغٍخ َٕبثُغ/ اٌؼذد 2008 ِٕؾىس ؤُخاٌزغبسح اٌٖىزش

 114ؿ – 26ِغٍخ َٕبثُغ/ اٌؼذد  2008 ِٕؾىس اٖعزضّبس واٌزُّٕخ اٌجؾشَخ

 103ؿ – 27ِغٍخ َٕبثُغ/ اٌؼذد 2008 ِٕؾىس أصِخ اٖلزقبد اِْشَىٍ

    

o رمُُُ اٌجؾىس واٌذساعبد  

اٖداسَخ  ِغٍخ اٌغشٌ ٌٍؼٍىَ رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 واٖلزقبدَخ

 3/02/2015َفٍ  39اِْش أداسٌ 

ِغٍخ اٌغشٌ ٌٍؼٍىَ اٖداسَخ  رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 واٖلزقبدَخ

 24/08/2015َفٍ  182اِْش أداسٌ 

ِغٍخ اٌغشٌ ٌٍؼٍىَ اٖداسَخ  رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 واٖلزقبدَخ

 11/02/2016َفٍ  36اِْش أداسٌ 

ِغٍخ اٌغشٌ ٌٍؼٍىَ اٖداسَخ  رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 واٖلزقبدَخ

 15/03/2016َفٍ  72اِْش أداسٌ 

وٍُخ اٌفمه / عبِؼخ ِغٍخ  رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 اٌىىفخ

 09/05/2016َفٍ  54ؿ َ ط اِْش أداسٌ 

ٍُخ اٌفمه / عبِؼخ وِغٍخ  رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 اٌىىفخ

 14/06/2017َفٍ  562اٌؼذد اِْش أداسٌ 

وٍُخ أداسح واٖلزقبد/  رمُُُ ػٍٍّ ٌشعبٌخ دثٍىَ ػبٌٍ اداسح ِغزؾفُبد

 عبِؼخ اٌىىفخ

فٍ  /ط1034اٌؼذد اِْش أداسٌ 

14/12/2017َ 

لزقبد/ وٍُخ أداسح واٖ رمُُُ ػٍٍّ ٌشعبٌخ دثٍىَ ػبٌٍ دساعبد عذوي الزقبدَخ

 عبِؼخ اٌىىفخ

 11/02/2018َفٍ  / ط198اٌؼذد اِْش أداسٌ 

/  اٌزشثُخ ٌٍجٕبدِغٍخ وٍُخ  رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 عبِؼخ اٌىىفخ

 16/04/2018َفٍ  63اِْش أداسٌ اٌؼذد 

وٍُخ أداسح واٖلزقبد/   رمُُُ ػٍٍّ ٌشعبٌخ ِبعغزُش  

 عبِؼخ اٌىىفخ

 18/04/2018َفٍ  / ط457ٌؼذد ااِْش أداسٌ 

رمُُُ وزبة ػٍٍّ )اٌجٕىن اٌّشوضَخ واٌزىاصْ 

 اٖلزقبدٌ(

وٍُخ أداسح واٖلزقبد/ 

 عبِؼخ اٌىىفخ

 20/06/2018َفٍ  31اٌؼذد اِْش أداسٌ 

وٍُخ أداسح واٖلزقبد/   رمُُُ ػٍٍّ ٌشعبٌخ ِبعغزُش  

 عبِؼخ اٌىىفخ

 27/09/2018َفٍ  / ط998اٌؼذد اِْش أداسٌ 
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وٍُخ أداسح واٖلزقبد/   رمُُُ ػٍٍّ ٌشعبٌخ ِبعغزُش  

 عبِؼخ اٌىىفخ

 13/01/2019َفٍ  / ط43اٌؼذد اِْش أداسٌ 

وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍجٕبد / ِغٍخ  رمُُُ ثؾش ْغشاك اٌزشلُخ اٌؼٍُّخ

 عبِؼخ اٌىىفخ

 25/02/2019َفٍ  51اٌؼذد اِْش أداسٌ 

   

 
 

o اٌىزت  

 

 ِىعىػخ

 ٕهظ أداسٌ فٍ فىش أهً اٌجُذ ػٍُهُ اٌغَٗاٌّ

 اٌغضء اْوي

 هغشَخ 61إداسح اْصِخ فٍ والؼخ اٌطف عٕخ 

 غُش ِٕؾىس ِىزًّ

ثشٔبِظ اػذاد دساعبد اٌغذوي اٖلزقبدَخ ورمُُُ 

 اٌّؾبسَغ

 اٌغٕخ -اٌطجؼخ  -داس إٌؾش لُذ أٖغبص

 اٌجشاِغُبد ولىاػذ اٌجُبٔبد

 خ واٖلزقبدَخٌٍزخققبد أداسَخ واٌّبٌُ

 

 اٌغٕخ -اٌطجؼخ  -داس إٌؾش لُذ أٖغبص

 أداسح اٌّبٌُخ فٍ اٌمطبع اٌّقشفٍ

 

 اٌغٕخ -اٌطجؼخ  -داس إٌؾش لُذ أٖغبص

 
 
 

 

o إٌذواد واٌّؤرّشاد  

 

 ػضى اٌٍغٕخ اٌزؾضُشَخ سئبعخ عبِؼخ اٌىىفخ 9/6/2008َ اٌزغبسح اٌٖىزشؤُخ فٍ اٌؼشاق فشؿ ورؾذَبد

ٌّبٌُخ اٌّقشفُخ ورأصُشهب فٍ اٖلزقبد اْصِخ ا

 اُِْشوٍ واٖلزقبد اٌؼشالٍ

 

 ثبؽش غشفخ رغبسح إٌغف اْؽشف 6/1/2009َ

ِّىٕبد أفٗػ  –اٌمطبع اٌّقشفٍ فٍ اٌؼشاق 

 وػىاًِ إٌغبػ

عبِؼخ  – وٍُخ أداسح واٖلزقبد 23/1/2014

 اٌىىفخ

 ػضى اٌٍغٕخ اٌزؾضُشَخ

رذػُُ لطبع اٖعىبْ فٍ دوس ساط اٌّبي اٖعٕجٍ فٍ 

 اٌؼشاق

عبِؼخ  – وٍُخ أداسح واٖلزقبد 9/11/2014

 اٌىىفخ

 ػضى اٌٍغٕخ اٌزؾضُشَخ

ثشٔبِظ اعزُؼبة اٌمطبع اٌخبؿ ِٓ اٌخشَغُٓ 

 ٌٍزخققبد اٖداسَخ واٖلزقبدَخ

عبِؼخ  – وٍُخ الزقبدَبد اْػّبي 25/05/2014

 إٌهشَٓ

 ثبؽش

اٌزؼٍُُ فی  رقُُّ ثشٔبِظ ِؾىعت ٌزمُُُ ِغزىي

 اٌفضبء اٌٖکزشؤی اٌغبِؼی

عبِؼخ اٌّقطفً )ؿ( فٍ لُ  20/09/2017

 اٌّمذعخ

 ثبؽش
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 o اٌٍغخ 

o اٌؼشثُخ 

o َخ .. اٌزؾذس ِزىعظ / اٌىزبثخ ِزىعظ / اٌمشاءح ِزىعظأٖىٍُض 

o اٌفبسعُخ .. اٌزؾذس ِزىعظ / اٌىزبثخ ِزىعظ / اٌمشاءح ِزىعظ 

 

 

 o اٌؾبعت 

o ( خجشح ػبٌُخ ثبعزخذاَ ثشاِظMicrosoft Office )( ..Excel( )Word( )Power Point( )Access( )Outlook )

(MS Project) (Front Page( )Visio( )Publisher)  

o ( ًُخجشح ػبٌُخ ثبعزخذاَ ٔظُ اٌزؾغWindows 7( )IOS 6.4) 

o  ٍخجشح ػبٌُخ ف( أٖزشُٔذInternetورطجُمبد اٌزغبسح اٌٖىزشؤُخ ) 

o  أعهضحخجشح ػبٌُخ فٍ فُبٔخ ( اٌىىِجُىرشHardware( )Software) 

o ٌخجشح ػبٌُخ فٍ ثشاِظ أُّٖؾٓ واٌزمطُغ اٌقىسٌ واٌّىٔزبط اٌفذَى (Video Effect) 

o ( ٌخجشح عُذح فٍ ثشاِظ اٌزقُُّ اٌقىسPhotoshop) . 

o  ُعخجشح( ذح فٍ ثشٔبِظAdobe Acrobat Max Proٍُّّاٌزق ) 

o ( 3ثشٔبِظ اٌزقبُُِ اٌهٕذعُخD Home Designer) 

o ( ثشٔبِظ رقُُّ رطجُمبد أْذسوَذMIT App Inventor 2) 

o ( ٍخجشح ػبٌُخ فٍ ِىالغ اٌزىافً اٖعزّبػSocial Media.) 

o  خجشح( ٍاٌجشٔبِظ أؽقبئSPSS.) 

o ( خجشح فٍ ثشٔبِظTurnitin ).ٌٍٗعزٗي واٖلزجبط إٌق 
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 :اإلداريتاللجان 
o  ٌ19/11/2007ثزبسَخ  3518ػضى ٌغٕخ عشد اٌؾبعجبد فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد اِْش أداس.َ 

o ٌ22/6/2008ثزبسَخ  2179ّقشفُخ اِْش أداسٌ ػضى ٌغٕخ إِزؾبُٔخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ وا.َ 

o  ٌ17/11/2008ثزبسَخ  6628سئُظ ٌغٕخ اٌّؾزشَبد فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد اِْش أداس.َ 

o  ٌ5/6/2011ثزبسَخ  3723ػضى ٌغٕخ إِزؾبُٔخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ اِْش أداس.َ 

o 4/6/2012ثزبسَخ  3534ٌُخ واٌّقشفُخ اِْش أداسٌ ػضى ٌغٕخ إِزؾبُٔخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّب.َ 

o  ٌ3/10/2012ثزبسَخ  6164ػضى ٌغٕخ رغهُض ؽبعجبد إًٌ وٍُخ أداسح واٖلزقبد اِْش أداس.َ 

o  ٌ6/12/2012ثزبسَخ  7794ػضى ٌغٕخ ؽشاء ؽبعجبد إًٌ وٍُخ أداسح واٖلزقبد اِْش أداس.َ 

o 17/1/2013فٍ  297اٌٖىزشؤٍ اٌخبؿ ثىٍُخ أداسح واٖلزقبد اِْش أداسٌ  ػضى ٌغٕخ رؾذَش وِزبثؼخ اٌّىلغ.َ 

o  ٌفٍ  2577ػضى ٌغٕخ إػذاد دساعخ ِٔىبُٔخ فزؼ دثٍىَ ػبٌٍ/ إداسح ػزجبد ِمذعخ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد اِْش أداس

30/4/2013 .َ 

o  ُ3/6/2013ثزبسَخ  3834اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ اِْش أداسٌ ػضى ٌغٕخ إِزؾبُٔخ فٍ لغ.َ 

o  3/9/2013فٍ  4729 أداسٌ اِْشػًٍ إٌبدٌ اٌطٗثٍ  وأؽشافػضى ٌغٕخ اٌّزبثؼخ . 

o  20/1/2014ثزبسَخ  231ٔذوح ػٍُّخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ اِْش أداسٌ  ٔلبِخػضى اٌٍغٕخ اٌزؾضُشَخ.َ 

o  20/1/2014ثزبسَخ  220اِْش أداسٌ  - اْػّبي إداسحٌغٕخ رذلُمُخ فٍ لضُخ غؼ طبٌت فٍ لغُ ػضى.َ 

o  فٍ  1599 أداسٌ اِْش –َ 2014واٖلزقبد فٍ رؾشَٓ اٌضبٍٔ  أداسحٌٍّؤرّش اٌؼٍٍّ اٌّمبَ فٍ وٍُخ  أػُِٗخػضى اٌٍغٕخ

24/4/2014.َ 

o 13/11/2014َفٍ  3776اِْش أداسٌ  -ُخ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد سئُظ ٌغٕخ ضجظ اْعؼبس ٌجٕبء لبػبد دساع. 

o  11/1/2015فٍ  68اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ اٌضٌ اٌّىؽذ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد.َ 

o  داسح واٖلزقبد أ وٍُخٌّبدح اٌٍغخ أٖىٍُضَخ ٌِٗزؾبْ اٌزٕبفغٍ ٌطٍجخ اٌذساعبد اٌؼٍُب فٍ  أِزؾبُٔخػضى ٌغٕخ رقؾُؼ اٌذفبرش

 َ.11/09/2014فٍ  3043اِْش أداسٌ  –

o  130اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ رغهُض وإػذاد اٌّىاسد اٌجؾشَخ واٌّبدَخ ٌّخزجش اٌذساعبد اٌؼٍُب فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد 

 َ.15/01/2015فٍ 

o  ػضى ٌغٕخ رغهُض وإػذاد رمشَش اٌزمىَُ اٌزارٍ ٌٍجشٔبِظ اْوبدٍَّ وإعشاء( ًٍُرؾSWOT فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد )– 

 َ.06/04/2015فٍ  51اِْش أداسٌ 

o  ٌ31/05/2015فٍ  1870ػضى ٌغٕخ أؽشاف ػًٍ اٌزذسَت اٌقُفٍ ٌطٍجخ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ , اِْش أداس . 

o  ٌ16/06/2015فٍ  6سئُظ ٌغٕخ اٖعزٗي ٌجؾىس رشلُخ ػٍُّخ اِْش أداس. 

o ُ06/09/2015فٍ  2763اِْش أداسٌ  -ظ ٌغٕخ إداسح اٌّىلغ اٌٖىزشؤٍ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد سئ.َ 

o  13/01/2016فٍ  46اِْش أداسٌ  -سئُظ ٌغٕخ اعزٗي ثؾىس ِٓ ؽجىخ أٖزشٔذ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد.َ 

o فٍ  3947اِْش أداسٌ  -فُخ ِٓ اٌؾهبداد اٌؼٍُب ػضى ٌغٕخ وضغ خطخ عٕىَخ ٌزمذَش ؽبعخ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقش

22/12/2015.َ 

o  14/01/2016فٍ  319اِْش أداسٌ  -ػضى اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ اٌّشوضَخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o  06/30/2016فٍ  816ػضى ٌغٕخ اػذاد دساعخ عذوي الزقبدَخ ٌّقٕغ ِؼغىْ اٌطّبطُ وفمب ٌِٓش اٖداسٌ رٌ اٌؼذد َ 

o  20/03/2016فٍ  1157اِْش أداسٌ  -ػضى ٌغٕخ ِٕبلؾخ ثؾىس اٌزخشط ٌطٍجخ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 
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o  ٍ27/03/2016فٍ  337ػضى ٌغٕخ إػذاد دساعخ عذوي الزقبدَخ / عبِؼخ عبثش ثٓ ؽُبْ اٌطجُخ اِْش اٌغبِؼ.َ 

o ٖ31/3/2016فٍ  1152داسٌ رٌ اٌؼذد ػضى ٌغٕخ اػذاد دساعخ عذوي الزقبدَخ وفمب ٌِٓش ا َ 

o  09/10/2016/ د.ع فٍ 3302اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o  18/10/2016/ د.ع فٍ 3403اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o 30/11/2016فٍ  3897اِْش أداسٌ  -أِزؾبُٔخ اٌّشوضَخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  ػضى اٌٍغٕخ.َ 

o  05/01/2017/ ط فٍ 16اِْش أداسٌ  –سئُظ ٌغٕخ اعزٗي ثؾىس رشلُخ ػٍُّخ فٍ وٍُخ أداسح واٖلزقبد.َ 

o  09/04/2017فٍ  1261ِش أداسٌ اْ –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o  03/05/2017فٍ  1544اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o  29/05/2017فٍ  1861اِْش أداسٌ  -ػضى اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o ٗ31/08/2017فٍ  3837اِْش أداسٌ  –ي سعبٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ ػضى ٌغٕخ اعز.َ 

o  12/09/2017فٍ  3939اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o ٌّط فٍ  714اِْش أداسٌ  –بٌُخ واٌّقشفُخ ػضى ٌغٕخ اعزٗي رشلُخ ػٍُّخ ٌّشرجخ اٖعزبرَخ ٌزذسَغٍ فٍ لغُ اٌؼٍىَ ا

18/09/2017.َ 

o 29/10/2017فٍ  4713اِْش أداسٌ  -اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ اٌّشوضَخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  ػضى.َ 

o فٍ  219اِْش أداسٌ  –ٌغٕخ اسرجبط ثُٓ عبِؼخ اٌىىفخ وعبِؼخ فشدوعٍ ِؾهذ فٍ اٌغّهىسَخ اٖعُِٗخ فٍ اَشاْ  ػضى

17/01/2018.َ 

o  فٍ  418د.ع اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػبٌٍ دساعبد عذوي الزقبدَخ فٍ لغُ اٖلزقبد

30/01/2018.َ 

o 30/01/2018فٍ  430اِْش أداسٌ  -اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  ػضى.َ 

o 04/02/2018فٍ  517اِْش أداسٌ  –بٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ ػضى ٌغٕخ اعزٗي سع.َ 

o  14/02/2018فٍ  646د.ع اِْش أداسٌ  –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػبٌٍ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o  28/02/2018فٍ  853د.ع ِش أداسٌ اْ –ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػبٌٍ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

o فٍ  1274اِْش أداسٌ  -ٌغٕخ ِٕبلؾخ ثؾىس طٗة اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  سئُظ

20/03/2018.َ 

o 28/03/2018َفٍ   1367ٌغٕخ خطخ اٖعزؾبساد اٌؼٍُّخ واٌزذسَت اٌّمذِخ ٌٍؼزجخ اٌؼٍىَخ اٌّمذعخ اِْش أداسٌ  ػضى. 

o فٍ  2196اِْش أداسٌ  -فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  اٌّغبئُخٌٍذساعبد اٌّشوضَخ اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ  ػضى

15/05/2018.َ 

o 29/05/2018فٍ  2408اِْش أداسٌ  -اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  ػضى.َ 

o 05/09/2018فٍ  د عاِْش أداسٌ  –زُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ ػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ ِبعغ.َ 

o  16/09/2018فٍ  3639اِْش أداسٌ  –فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ رقؾُؼ دفبرش ِبدح اٌمشاءاد اٌّبٌُخ ػضى ٌغٕخ.َ 

o ُخ, ػضى اٌٍغٕخ اِٖزؾبُٔخ اٌّشوضَخ, ػضى ػضى ػذح ٌغبْ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ ٌٍذساعبد اٌقجبؽُخ واٌّغبئ

فٍ  4317اٌٍغٕخ اٌؼٍُّخ, ػضى ٌغٕخ رمُُُ إٌّبهظ, ػضى اٌٍغٕخ اٌزؾضُشَخ ٌٍٕذواد واٌغُّٕشاد اِْش اٖداسٌ 

 .18/10/2018فٍ  4323, و اِْش اٖداسٌ 17/10/2018

o فٍ  4411اِْش أداسٌ  –اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  فٍ لغُ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب ػضى ٌغٕخ رقؾُؼ دفبرش ِبدح اٌمشاءاد اٌّبٌُخ

23/10/2018َ. 

o 11/12/2018فٍ  د عاِْش أداسٌ  –سعبٌخ ِبعغزُش فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ  والزجبط ٔقٍ ػضى ٌغٕخ اعزٗي.َ 
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o  ٌٍفٍ ثٗ د.ع ِش أداسٌ اْ – إداسح ِقبسف فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػب

02/01/2019.َ 

o  ٌٍفٍ ثٗ د.ع اِْش أداسٌ  – إداسح ِقبسف فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػب

29/01/2019.َ 

o  04/02/2019فٍ ثٗ د.ع اِْش أداسٌ  – فٍ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخعغزُش ِبػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ.َ 

o فٍ ثٗ د.ع اِْش أداسٌ  – إداسح ِقبسف فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػبٌٍ ػض

25/02/2019.َ 

o  ٌٍفٍ ثٗ د.ع اِْش أداسٌ  – إداسح ِقبسف فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػب

27/02/2019.َ 

o  فٍ  736اِْش أداسٌ  -فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ اًٌ ٔظبَ اٌّمشساد اٌذساعٍ صمبفخ اٌزؾىي ػضى ٌغٕخ

21/02/2019.َ 

o  ٌٍفٍ ثٗ د.ع اِْش أداسٌ  – إداسح ِقبسف فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ دثٍىَ ػب

17/03/2019.َ 

o  اِٖش  -ذوزىس وٌُذ ػجبط عجش اٌزذسَغٍ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخٌجؾىس اٌزشلُخ اٌخبفخ ثبٌسئُظ ٌغٕخ اٖعزٗي

 َ.23/05/2019اٖداسٌ ثٗ فٍ 

o  23/05/2019فٍ  2026اِٖش اٖداسٌ  –ػضى ٌغٕخ خجشاء اِٖزؾبْ اٌزمىٍَّ ٌٍّغّىػخ اٌضبُٔخ ٌىٍُبد اٖداسح واٖلزقبد.َ 

o  اِٖش اٖداسٌ  –بْ اٌزمىٍَّ ٌٍّغّىػخ اٌضبُٔخ ٌىٍُبد اٖداسح واٖلزقبد ؾرقؾُؼ اٌذفبرش اِٖزؾبُٔخ ٌِٗزػضى ٌغٕخ خجشاء

 َ.12/06/2019فٍ  2181

o  08/09/2019فٍ ثٗ د.ع اِْش أداسٌ  – فٍ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخعغزُش ِبػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ.َ 

o  23/09/2019فٍ ثٗ د.ع أداسٌ  اِْش – فٍ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخعغزُش ِبػضى ٌغٕخ اعزٗي سعبٌخ.َ 

o  15/01/2020فٍ  183اِْش أداسٌ  -ػضى اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ.َ 

 لجان رئاسة الجامعة 

o /َ ٍ22/11/2006ثزبسَخ   257ػضى ٌغٕخ فُبٔخ أعهضح اٌؾبعىة فٍ عبِؼخ اٌىىفخ اِْش اٌغبِؼ.َ 

o ٌٍ2008ثزبسَخ  5850غٕخ اٌزؾضُشَخ ٌٕذوح )اٌزغبسح اٌٖىزشؤُخ فٍ اٌؼشاق فشؿ ورؾذَبد( اِْش اٌغبِؼٍ ػ د /ػضى ا.َ 

o  32256ػضى ٌغٕخ أؽشاف واٌّزبثؼخ ِغ اٌؾشوخ إٌّفزح ٌّؾشوع إعىبْ اٌزذسَغُُٓ فٍ عبِؼخ اٌىىفخ اِْش اٌغبِؼٍ ػ ق /

 َ.15/12/2013فٍ 

o  15/11/2017فٍ  22745اٌىىفخ ؽغت اِْش اٌغبِؼٍ ػ ق/ػضى ٌغٕخ رذلُمُخ فٍ عبِؼخ .َ 

o  ػضى ٌغٕخ إػذاد دساعخ عذوي الزقبدَخ ٖخزُبس اٌؾشوخ اٖعزؾبسَخ اٌّؼُٕخ ثبخزُبس ؽشوخ رؾغًُ واداسح ِطبس إٌغف

 َ. 22/11/2017فٍ  23514اْؽشف اٌذوٌٍ, ؽغت اِْش اٌغبِؼٍ ػ د/

o 32256إٌّفزح ٌّؾشوع إعىبْ اٌزذسَغُُٓ فٍ عبِؼخ اٌىىفخ اِْش اٌغبِؼٍ ػ ق  ػضى ٌغٕخ أؽشاف واٌّزبثؼخ ِغ اٌؾشوخ /

 َ.15/12/2013فٍ 

o  /27/11/2017فٍ  23942سئُظ ٌغٕخ رمذَش اِىاي اٌذوٌخ اٌّؾىٍخ ثبِْش اٌغبِؼٍ اٌّشلُ ػ د.َ 

o  فٍ  5861اٌغبِؼٍ ػ د/, ؽغت اِْش اٌّشوضَخ ٌىزبثخ خطخ اٌزؾغُٓ اٌؾبًِ ٌّخزجشاد عبِؼخ اٌىىفخٌغٕخ اػضى

03/03/2019 .َ 

o  ,فٍ  27901, ؽغت اِْش اٌغبِؼٍ ػ د/ػضى ٌغٕخ اػذاد دساعخ ٌفزؼ ِىزت اعزؾبسٌ ٌزمذَُ خذِبد ػٍُّخ

25/11/2019.َ 

o  فٍ  656اِْش أداسٌ  -ػضى اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ اٌّشوضَخ ٌٍذساعبد اٌقجبؽُخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ

19/02/2020َ. 
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o  فٍ  658اِْش أداسٌ  -ػضى اٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ اٌّشوضَخ ٌٍذساعبد اٌّغبئُخ فٍ لغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ

19/02/2020.َ 

 o  اللجان الخارجية 

o  18/08/2015فٍ  2564اِْش أداسٌ  ,إػذاد دساعخ اٌغذوي اٖلزقبدَخ ٌزطىَش ِطبس إٌغف اٌذوٌٍػضى ٌغٕخ.  

o  دَىاْ ِؾبفظخ إٌغف 01/11/2017فٍ  12470ِطبس إٌغف اْؽشف اٌذوٌٍ اِْش أداسٌ اٌّشلُ ػضى ٌغٕخ خجشاء ,َ

 اْؽشف.
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 التكزيم والشكز والتقذيز:
o وزت اٌؾىش واٌزمذَش  

 

إهذاء ألشاؿ ِذِغخ إًٌ ِىزجخ اٌذساعبد  3/7/2007َفٍ  2235سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

  اٌؼٍُب

 رىشَُ اٌطٍجخ اْوائً 11/7/2007َفٍ  8168سلُ  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

اٌزُّض ثأعٍىة أداء اٌّؾبضشاد وطشَمخ  30/12/2007َفٍ  4373سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

 وِغزىي اِٖزؾبٔبد اٌزٍ أعشَزهب 

اٌّىزجخ اٌّشوضَخ إهذاء ألشاؿ ِذِغخ إًٌ  31/3/2008َفٍ  4013سلُ ػ د /  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 فٍ اٌغبِؼخ

إؽشاص اٌىٍُخ اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ِٓ ثُٓ وٍُبد  26/11/2008َفٍ  6962سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

 اٌغبِؼخ  

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خاٌزُّض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍ 29/3/2009َفٍ  1227سلُ ػ د /  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خاٌزُّض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍ 28/10/2009َفٍ  6535سلُ  ٖلزقبدػُّذ وٍُخ أداسح وا

 اٌزُّض فٍ إػذاد دساعبد اٌغذوي اٖلزقبدَخ 18/1/2010َفٍ  1275سلُ ػ د /  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

ؽقىي ثؾش رخشط اٌطبٌت اٌّؾشف ػٍُه  20/5/2010َفٍ  2762سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

 خ اْوًٌ ػًٍ عبِؼخ اٌىىفخ   اٌّشرج

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خاٌزُّض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍ 17/10/2010َفٍ  5687سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خاٌزُّض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍ 15/4/2012َفٍ  2099سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

اٌّؾبسوخ فٍ ِىوت ػضاء عبِؼخ اٌىىفخ فٍ  22/1/2013ٍَ ف 1392سلُ ػ د/  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 روشي ؽهبدح أِبَ اٌؾغُٓ ػٍُه اٌغَٗ

إهذاء ِٕظىِخ أزشُٔذ إًٌ وٍُخ أداسح  24/3/2013َفٍ  1877سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

 واٖلزقبد وأخٗؿ فٍ اٌؼًّ

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خُض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍاٌزّ 15/8/2013فٍ  20271سلُ ػ د/ سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خاٌزُّض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍ 10/11/2013َفٍ  5584سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

 أداسَخ واٌؼٍُّخاٌزُّض فٍ اٌّهبَ  8/1/2014َفٍ  77سلُ  ػُّذ وٍُخ أداسح واٖلزقبد

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ إلبِخ إٌذوح اٌؼٍُّخ  9/3/2014َ فٍ 6505سلُ ػ د  ِغبػذ سئُظ اٌغبِؼخ

)اٌمطبع اٌّقشفٍ فٍ اٌؼشاق:ِّىٕبد 

 أفٗػ وػىاًِ إٌغبػ(

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ اْداء اٌغّبػٍ  21/4/2014فٍ  12/5177سلُ  ِغٍظ ِؾبفظخ إٌغف اْؽشف

 اٌُّّض ٌغبِؼخ اٌىىفخ

 رضُّٕب ٌغهىد ِٕزغجٍ عبِؼخ اٌىىفخ  21/5/2014( فٍ 13350سلُ )ػ د/ ٌؼٍٍّوصَش اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش ا

أغبص دساعخ اٌغذوي اٖلزقبدَخ ٌّؾشوع  22/7/2014فٍ  178سلُ  آُِْ اٌؼبَ ٌٍؼزجخ اٌؼٍىَخ اٌّمذعخ

 لٕجش اٌغىٍٕ

فٍ أغبػ ِؤرّش اٌىٍُخ  رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح ؽهبدح رمذَشَخ / عبِؼخ اٌىىفخػُّذ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد 

 اٌضبٍٔ

ػُّذ وٍُخ الزقبدَبد اْػّبي / عبِؼخ 

 إٌهشَٓ

 اٌّؾبسوخ فٍ ِؤرّش اٌىٍُخ اْوي ؽهبدح رمذَشَخ
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ٌٍغهىد اٖعزضٕبئُخ واٌزفبٍٔ فٍ خذِخ لغُ  18/05/2015َفٍ  1710سلُ  ػُّذ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد / عبِؼخ اٌىىفخ

 اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ

اٌّغبهّخ اٌفؼبٌخ فٍ أِغُخ ؽهش سِضبْ  18/8/2015فٍ  18476سلُ ػ د/ ُظ عبِؼخ اٌىىفخسئ

 6/7/2015َإٌّؼمذح فٍ 

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ أغبص دساعخ  25/11/2015فٍ  5124سلُ  آُِْ اٌؼبَ ٌٍؼزجخ اٌؼٍىَخ 

اٌغذوي اٖلزقبدَخ ٌزطىَش ِطبس إٌغف 

 اْؽشف اٌذوٌٍ

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ أغبص دساعخ  25/11/2015فٍ  1335سلُ  ٌؼبَ ٌٍؼزجخ اٌؼٍىَخ ٔبئت آُِْ ا

اٌغذوي اٖلزقبدَخ ٌزطىَش ِطبس إٌغف 

 اْؽشف اٌذوٌٍ

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ أغبص دساعخ  10/1/2016فٍ  1/1/43سلُ  سئُظ دَىاْ اٌىلف اٌؾُؼٍ

اٌغذوي اٖلزقبدَخ ٌزطىَش ِطبس إٌغف 

 ْؽشف اٌذوٌٍا

اٌّغبهّخ اٌفؼبٌخ فٍ دػُ ٔؾبطبد عبِؼخ  04/01/2016فٍ  226/أ سلُ ػ  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 اٌىىفخ

دػُ ِؾبسَغ اٖعزضّبس فٍ عبِؼخ عبثش ثٓ  30/03/2016َفٍ  1129سلُ  ػُّذ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد / عبِؼخ اٌىىفخ

 ؽُبْ اٌطجُخ

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ اْداء اٌغّبػٍ  20/12/2016َفٍ  4148سلُ  خ اٌىىفخػُّذ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد / عبِؼ

 اٌُّّض ٌمغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ

اٌّغبهّخ اٌفؼبٌخ فٍ دػُ ٔؾبطبد عبِؼخ  24/10/2016فٍ  8339/أ سلُ ػ  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 اٌىىفخ

اٌفؼبٌخ فٍ ؽشوخ اٌزأٌُف فٍ  اٌّغبهّخ 12/02/2017فٍ  3268/دسلُ ػ  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 اٌغبِؼخ

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خاٌزُّض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍ 25/01/2018فٍ  2217/دسلُ ػ  سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّجزوٌخ فٍ إػذاد دساعخ  31/01/2018فٍ  2998سلُ ػ د/ سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

اٌغذوي اٖلزقبدَخ ٌّطبس إٌغف اْؽشف 

 اٌذوٌٍ

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ اْداء اٌغّبػٍ  29/03/2018َفٍ  1428سلُ  ُّذ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد / عبِؼخ اٌىىفخػ

 اٌُّّض ٌمغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ اْداء اٌغّبػٍ  17/04/2018َفٍ  1808سلُ  ػُّذ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد / عبِؼخ اٌىىفخ

 فٍ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبدُّض اٌّ

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّجزوٌخ واٌّزُّضح فٍ اٌٍغبْ  26/09/2018فٍ  21409سلُ ػ د/ سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 اِٖزؾبُٔخ 

ؽقىي عبِؼخ اٌىىفخ ػًٍ عبئضح َىَ اٌؼٍُ  30/09/2018فٍ  21632سلُ ػ د/ سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ

 )اٌغبِؼخ اٌّزُّضح(

رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ اْداء اٌغّبػٍ  02/10/2018َفٍ  3950سلُ  اٖلزقبد / عبِؼخ اٌىىفخػُّذ وٍُخ اٖداسح و

 اٌُّّض ٌمغُ اٌؼٍىَ اٌّبٌُخ واٌّقشفُخ

اٌغبِؼٍ رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ اْداء  21/11/2018َفٍ  14852سلُ  ِؾبفع إٌغف اْؽشف

 وسفذ اٌؾشوخ اٌؼٍُّخ فٍ اٌّذَٕخ 

 ثبٌٍغٕخ أِزؾبُٔخ خاٌزُّض فٍ اٌّهبَ اٌّىوٍ 22/09/2019فٍ  22621سلُ ػ د/ اٌىىفخسئُظ عبِؼخ 

رضُّٕب ٌٍغهىد فٍ أغبص اػّبي اِٖزؾبْ  23/10/2019فٍ  25299سلُ ػ د/ سئُظ عبِؼخ اٌىىفخ
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اٌزمىٍَّ ٌىٍُبد اٖداسح واٖلزقبد ٌٍؼبَ 

 2019َ-2018َاٌذساعٍ 

اٌؼٍٍّ رضُّٕب ٌٍغهىد اٌّزُّضح فٍ اْداء  26/12/2019َفٍ  4846سلُ  بِؼخ اٌىىفخػُّذ وٍُخ اٖداسح واٖلزقبد / ع

 واٖداسٌ

 :أساتذتي
 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕقشَخ أ.د عهٍُخ ِؾّذ ػجبط

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.د ِؤَذ اٌفضً

 عبِؼخ وشثٗء أ.د ػجبط اٌؾُّشٌ

 عبِؼخ ثغذاد أ.د ٔضاس اٌجشواسٌ

 عبِؼخ وشثٗء أ.د ؽبوُ ِؾغٓ

 َٓذعبِؼخ اٌشاف .د عؼذ صٔبد اٌّؾُبوٌأ

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.د ػذٔبْ داوود اٌؼزاسٌ

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.د سضب فبؽت أثى ؽّذ

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.َ.د ؽغٓ اٌجىبء

 ثبة اٌّؼظُ – أداسحِؼهذ  أ.َ.د غغبْ لبعُ داوود 

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.َ.د فُقً أوشَ

 عبِؼخ اٌمبدعُخ أ.َ.د وبؽبٍٔ سعٓ

 اٌضػفشأُخ - أداسحِؼهذ  َ.د ِؾّذ اٌّىعىٌأ.

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.َ. د ؽغُٓ اٌفٗؽٍ

 عبِؼخ اٌىىفخ أ عٕبْ اٌّىعىٌ

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.َ.د ِؾّذ عجبس اٌقبئغ

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.َ ػذٔبْ اٌخفبعٍ

 عبِؼخ اٌىىفخ أ.َ ػجذ اٌىشَُ ؽؼجبْ

 



 مدرس عمي حسين هادي عنيزة, 
 جامعة الكوفة 

 كمية االدارة واالقتصاد 
 قسم العموم المالية والمصرفية 

 العنوان: العراق/ محافظة النجف االشرف
  07811611136رقم الهاتف: 

 alih.aneizah@uokufa.edu.iq :االيميل
 

 الملف الشخصي
الدارة واالقتصاد قسم حاصل عمى شهادة البكموريوس من جامعة الكوفة كمية ا .1

, حاصل عمى شهادة الماجستير من كمية االدارة 2007المحاسبة عام 
, مدرس في جامعة الكوفة كمية االدارة واالقتصاد قسم 2011واالقتصاد عام 

 . العموم المالية والمصرفية
( من  13( من رئيس الجامعه )  13( من الوزير )  4التشكرات و التقدير)  .2

 العميد . 
 االهتمامات البحثية 

 حوكمة الشركات -1
 المحاسبة المالية -2

 االهتمامات التدريسية 
 مبادئ المحاسبة -1
 المحاسبة المتوسطة -2
 مالية متقدمه محاسبة -3
 المحاسبة المصرفية -4
 المحاسبة االدارية -5

 البحوث المنشورة
 الماليةت آدارة المخاطر بالمنشإستراتيجية الذور الحوكمي للتذقيق الذاخلي في . 1

 راسة ميذانية في عينة من المصارف االهلية العراقيةد



2 .The use of Iraqi banks to provision for loan losses in the income 

smoothing process: A field study of a sample of Iraqi banks 
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Research interest: 
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Teaching interest: 
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2- Intermediate Accounting 
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Selected Publications: 

 
1. The use of Iraqi banks to provision for loan losses in the 

income smoothing process: A field study of a sample of Iraqi 

banks 

ت آدارة المخاطر بالمنشإستراتيجية الذور الحوكمي للتذقيق الذاخلي في  .2

 دراسة ميذانية في عينة من المصارف االهلية العراقية المالية

 



1 
 1/9/2021السٌرة الذاتٌة لغاٌة

 

 
 

 

 البياناث الشخصيت: 
  52/7/2775النجف  :مكان وتاريخ الوالدة ةعراقٌ الجنسية:

  متزوج ة االجتماعية:ــــالحال ةعربٌ :القومية

 د االلكتروني:ــــالبري  حً المثنىالعراق .. النجف األشرف ..  العنوان:
ghassanr.abdulhameed@uokufa.edu.iq    

 

 ، ممارسة الرٌاضةالمطالعة ات:ـــــــــــــــــالهواي 07402270800 الهاتف:

  

 جامعة الكوفة./ واالقتصاد  اإلدارةأستاذ جامعً فً قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة / كلٌة  الحالي:األساسي العمل 

  أدارة اعمالام: ـــالتخصص الع

  أدارة مالٌةالتخصص الدقيق: 

   أستاذ مساعدمي: ـــقب العلـــالل

  سنوات 21رة التدريس: ـــفت

 المواد الدراسية:

o مبادئ االدارة 

o  اسالٌب كمٌة 

o بحوث العملٌات 

o ًطرق واسالٌب البحث العلم 

o ادارة المخاطر المالٌة 

 

 العلميت:  الشهاداث
o  .. م. 2778دبلوم اجهزة الكترونٌة .. فرع االتصاالت .. المعهد الفنً ..النجف 

o  م. 2777بكالورٌوس ادارة اعمال .. كلٌة اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة .. سنة التخرج 

o  م.5005ماجستٌر ادارة اعمال .. كلٌة اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة .. سنة التخرج 

 

  غسان رشاد عبذ احلميذ دوشالسم :ا
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 : والشهاداث التذريب
 

o  شهادة كفاءة حاسوبIC3 الكوفة / مركز الحاسبة االلكترونٌة / جامعة 

o  .. جامعة الكوفة  كلٌة التربٌة للبناتشهادة طرائق تدرٌس / 

o شهادة كفاءة اللغة االنكلٌزٌة / جامعة بابل 

 
 :وادلقاالث البحىث والذراساث

o البحوث  

o  المالٌة نشأته تحلٌل وتقٌٌم مؤشراته لألوراقسوق العراق بحث بعنوان 

o  ادارة الظل فً مواجهة االزمة التسوٌقٌةاستخدام اسلوب االدارة البدٌلة او بحث بعنوان 

o  ادارة االزمة ومكونات المنظمةبحث بعنوان 

o  انموذج مقترح للقطاع الخاص لمعالجة مشكلة البطالة للخرٌجٌنبحث بعنوان 

o  معاٌٌر تقٌٌم المشارٌع الغٌر قابلة للقٌاس باستخدام النموذج المحوسببحث بعنوان 

o ت برمجٌة حدٌثة فً تقٌٌم االداء المالً للمصارف التجارٌةبحث بعنوان امكانٌة استخدام تطبٌقا 

o بحث بعنوان تحلٌل العالقة بٌن تموٌل سلسلة التجهٌز ورأس المال العامل 

o  فً تروٌج الخدمة المصرفٌة التصدي للظواهر السلبٌة فً ادارة النشاط المصرفً ودورهبحث بعنوان 

 

o Analysis of the Reality and Possible Integration of Private Banks in Iraq 

o Impact of Salary Domiciliation on the Profitability 

 اخلربة العمليت واإلداريت: 
o عضو الهٌئة التدرٌسٌة فً قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 

o  5021 - 5028معاون العمٌد للشؤون االدارٌة فً االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة للفترة من 

o  5052 – 5027العمٌد للشؤون االدارٌة فً االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة للفترة من معاون 
 

 

 

 

o الندوات والمؤتمرات  

o 5022تصادٌات االعمال / جامعة النهرٌن  قالمؤتمر العلمً االول لكلٌة ا 

o   5028المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة 

o  5028المالً فً العراق لكلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة الكوفة  ندوة حول االصالح 

 

 
 :واللغاث ادلهاراث
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 o اللغة 

o العربٌة 

o  االنكلٌزٌة 

 

 اللجان اإلداريت:
o اللجنة االمتحانٌة 

o  ًلجنة االرشاد التربوي والنفس 

o اللجنة العلمٌة 

 
 التكريم والشكر والتقذير:

o كتب الشكر والتقدير 

 قدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ( كتب شكر وت4)

 ( كتب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة الكوفة  52)

 ( كتاب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة اإلدارة واالقتصاد28)

 ( كتب شكر وتقدٌر من السٌد المحافظ8)

 ( كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس مجلس المحافظة2)

 ر وتقدٌر من السٌد مدٌر تربٌة النجف( كتاب شك2)
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Personal Data : 

 

Marital Status: Married Nationality : Iraqi 

Email : 

 ghassanr.abdulhameed@uokufa.edu.iq  

Address: Iraq .. Najaf Al-Ashraf .. Al-Muthanna 

District 

Hobbies: reading, playing sports Place and date of birth: Najaf 7/25/1972 

 Phone :07801190400 

  

Current Work: University Professor in the Department of Banking and Finance / College of 

Administration and Economics / University of Kufa. 

General specialty: Business Administration 

Detailed specialty: Financial Management 

Academic title: Assistant Professor 

Teaching period: 16 years 

 

Subjects : 
1- Management principles 

2- Quantitative methods 

3- Operations Research 

4- Methods and methods of scientific research 

5- Financial risk management 

 

 

Name : Ghassan Rashad Abdulhameed Dosh     
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Scientific certificates : 
1- Diploma in electronic devices .. Communications branch .. Technical Institute .. Najaf .. 1994 

AD. 

2- Bachelor of Business Administration .. College of Administration and Economics / University 

of Kufa .. Graduation year 1999 AD. 

3- Master of Business Administration .. College of Administration and Economics / University 

of Kufa .. Graduation year 2002 AD. 

 

Training and certifications: 
1- IC3 Computer Proficiency Certificate / Electronic Calculator Center / University of Kufa 

2- Teaching Methods Certificate .. College of Education for Girls / University of Kufa 

3- Certificate of English Language Proficiency / University of Babylon 

 

:rch, studies and articlesResea 

1- Research entitled the Iraqi Stock Exchange, its inception, analysis and evaluation of its 

indicators 

2- Research entitled Using the alternative management style or shadow management in the 

face of the marketing crisis 

3- Research entitled Crisis Management and Organization Components 

4- Research entitled a proposed model for the private sector to address the problem of  

   unemployment for graduates 

5- Research entitled Criteria for evaluating projects that are not measurable using a 

computerized  

   model 

6- Research entitled The possibility of using modern software applications in evaluating the  

   financial performance of commercial banks 

7- Research entitled Analysis of the relationship between supply chain financing and working  

   capital 

           8- Research entitled Addressing negative phenomena in the management of banking 

               activity  and its role in promoting banking service  

      9- Analysis of the Reality and Possible Integration of Private Banks in Iraq 

          10- Impact of Salary Domiciliation on the Profitability   
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Positions and Experience: 

1- A faculty member in the Department of Finance and Banking 

2- Associate Dean for Administrative Affairs in Administration and Economics, University of  

    Kufa for the period from 2014 – 2016    

3- Associate Dean for Administrative Affairs in Administration and Economics, University of  

    Kufa for the period from 2019-2021 

 

 

 

Seminars and conferences : 

1- The First Scientific Conference of the College of Business Economics / Al-Nahrain University 

2015 

2- The Second Scientific Conference of the College of Administration and Economics /  

University of Kufa 2014 

3- A symposium on financial reform in Iraq for the College of Administration and Economics / 

University of Kufa 2014 

 

 
: Skills and languages 

1- Arabic 

2- English 

 

 

 

 

:Administrative Committees 

1- Exam Committee 

2- Educational and psychological guidance committee 

3- Scientific Committee 

 



7 
 1/9/2021السٌرة الذاتٌة لغاٌة

 

:Thanks and appreciation 

1- (8) Letters of thanks and appreciation from the Minister of Higher Education and Scientific  

Research 

2- (23) Letters of thanks and appreciation from the President of the University of Kufa 

3- (34) A letter of thanks and appreciation from the Dean of the College of Administration and 

Economics 

4- (4) Letters of thanks and appreciation from the Governor 

5- (1) A letter of thanks and appreciation from the Director of Najaf Education 
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 البياناث الشخصيت: 
  و28/9/1982/  ثغذاد :مكان وتاريخ الىالدة عشالً الجنسيت:

  يزضٔط ت االجتماعيت:ــــالحال عشثً :القىميت

   mahen.ali@uokufa.edu.iq ذ االلكتروني:ــــالبري  حً انًعهًٍٍانعشاق .. انُغف األششف ..  العنىان:

 

 ، يًبسعخ انشٌبضخانًطبنعخ اث:ـــــــــــــــــالهىاي 07802882068 الهاتف:

  

 عبيعخ انكٕفخ./ ٔااللزظبد  اإلداسحأعزبر عبيعً فً لغى انعهٕو انًبنٍخ ٔانًظشفٍخ / كهٍخ  الحالي:األساسي العمل 

  انًحبعجخام: ـــالتخصص الع

  يحبعجخ يبنٍخالتخصص الذقيق: 

   يذسطمي: ـــالعل قبـــالل

  عُٕاد 8رة التذريس: ـــفت

 المىاد الذراسيت:

o انًحبعجخ انًزٕعطخ 

o انًحبعجخ انًظشفٍخ 

o يحبعجخ انزكبنٍف 

o لشاءاد يحبعجٍخ   

 

 املؤهالث العلميت: 
o  و 2004عبيعخ انكٕفخ .. عُخ انزخشط / ٔااللزظبد  اإلداسح.. كهٍخ  يحبعجخثكبنٕسٌٕط. 

o  و.2012عبيعخ انكٕفخ .. عُخ انزخشط / ٔااللزظبد  اإلداسح(.. كهٍخ يحبعجخ يبنٍخخظض انذلٍك ).. انز يحبعجخيبعغزٍش 

 

 : والشهاداث التذريب
 

o  شٓبدح كفبءح حبعٕةIC3  انكٕفخ/ يشكض انحبعجخ االنكزشٍَٔخ / عبيعخ 

o .. و.2012شٓبدح طشائك رذسٌظ .. يشكض طشائك انزذسٌظ / عبيعخ انكٕفخ. 

 
 
 

  ماهر ناجي علي حسني الساعذيالسم :ا
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 :واملقاالث راساثالبحىث والذ

o البحىث  

o  ثحش ثعُٕاٌ )صبصٍش االفظبػ عٍ انًغؤٔنٍخ االعزًبعٍخ ثبنمٕائى انًبنٍخ فً لشاساد يغزخذيً ْزِ انمٕائى( يغهخ انغشي نهعهٕو

 2013، 26االلزظبدٌخ ٔاالداسٌخ، انغُخ انزبععخ، انعذد 

o ( ٌدساعخ رطجٍمٍخ فً عٍُخ يٍ انًظبسف انعشالٍخ انخبطخ  -ػانضمبفخ انزُظًٍٍخ ٔربصٍشْب فً يًبسعبد اداسح االسثبثحش ثعُٕا

عبيعخ ثغذاد –عذد خبص ثٕلبئع انًؤرًش انعهًً انضبيٍ نكهٍخ اإلداسح ٔااللزظبد  انًذسعخ فً عٕق انعشاق نالٔساق انًبنٍخ(

/2013 
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                      انغريج انعهًيح وانزاتيح نهتذسيغي
C. V                             

 األعى حيذس محىدي عهي انضتيذي
 اجلُظ ركش

 انذياَح يغهى
 يكاٌ وتاسيخ انىالدج  91/99/9128 -/ كىفحان

 اجلُغيح عشاقي
haidarh.alzubaydi@uokufa.edu.iq انربيذ اإلنكرتوَي 

 سقى املىتايم 07818909877

املعهًني/ حي كىفحان  انعُىاٌ 
 انهقة انعهًي أعتار يغاعذ

 انشهادج دكتىساِ
 االختصاص انعاو إداسج أعًال

املانيح.داسج اإل  االختصاص انذقيق 
 يكاٌ انعًم تذسيغي يف قغى انعهىو املانيح واملصشفيح/كهيح اإلداسج واإلقتصاد

 
 

 :انشهاداخ انعهًيح :أوالا 
 اجلهح املاحنح انشهاداخ األكادمييح خ
 جايعح انكىفح تكانىسيىط إداسج األعًال 1
 جايعح انكىفح ياجغتري إداسج األعًال 2
 جايعح انثصشج دكتىساِ إداسج األعًال 3
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  :انذوساخ انتذسيثيح كًحاضش فيها: ثاَياا 

 

 انغُح اجلهح املغتفيذج عُىاٌ انذوسج خ

 6102 يذيشيح انشثاب وانشياضح سج واملخاصٌدوساخ يف جمال اإلدا 1

 8102 جايعح انكىفح دوساخ يف جمال اداسج االصياخ  2

 8102 جايعح انكىفح دوساخ يف جمال إداسج اإلفشاد وفٍ انتفاوض  3

 :املُاصة انتي تقهذها : اا نثثا

 يكاٌ انعًم   املذج  املُصة خ

 انكىفح جايعح –كهيح اإلداسج واالقتصاد  2002 يذيش املخاصٌ 9

 انكىفح جايعح –كهيح اإلداسج واالقتصاد  2012 يقشس قغى  8

  : انتي جييذها خانهغا :ساتعاا 

 حمادثح  كتاتح وقشاءج  انهغاخ انثحث خ

 َعى َعى اإلَكهيضيح 1

 
 

  :اخلرباخ:غاا خاي
  .(Excel( وبرنامج )word( وبرنامج معالجة النصوص )windowsخبرة في: نظام التشغيل )

 (. ( وشبكة المعمومات الدولية )اإلنترنتPower pointوبرنامج ) 
 :انتهطيف وانتشكشاخ: عادعاا 

 عذد انتشكشاخ اجلهح املاحنح نهشكش خ
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 كتاب شكش وتقذيش (5) شكش وتقذيش يٍ يعايل وصيش انتعهيى انعايل وانثحث انعهًي 9
كش وتقذيشكتاب ش (4) شكش وتقذيش يٍ انغيذ سئيظ جايعح انكىفح 8  

كتاب شكش وتقذيش (02) كهيح اإلداسج واالقتصاد / جايعح انكىفحيٍ انغيذ عًيذ شكش وتقذيش  3  

  :أيىس أخشي : عاتعاا 

 استخدام الحاسوب وشبكة المعمومات.  -1
 القراءة والمطالعة.  -0

 المراسمة عبر البريد اإللكتروني.  -3

  



 االعى: د. صَُة هادٌ يؼُىف انششَفٍ 

 اعرار يغاػذانهمة انؼهًٍ: 

 Zainabh.maufee@uokufa.edu.iqانثشَذ االنكرشوٍَ: 

 انًُصة: يغؤونح شؼثح انُشاطاخ انطالتُح فٍ كهُح االداسج وااللرصاد

 / يمشسج انذساعاخ انؼهُا  وانًصشفُحانمغى: انؼهىو انًانُح 

 انشهاداخ:

 .2002/2003تكانىسَىط اداسج أػًال/ كهُح االداسج وااللرصاد/ جايؼح انكىفح  .1

جايؼح انكىفح  /ياجغرُش اداسج اػًال / عهىن ذُظًٍُ, يىاسد تششَح,كهُح االداسج االلرصاد .2

2009. 

 .2016كهُح االداسج وااللرصاد/ جايؼح كشتالء  / عهىن ذُظًٍُ/دكرىساِ .3

 :انثحىز انؼهًُح انًُشىسج 

انششَفٍ,صَُة هادٌ, عرح عُجًا يذخم نهمًُح انًرًُضج نهضتىٌ_ دساعح اعرطالػُح ِساء ػُُح  .1

يٍ يذساء االلغاو وانشؼة فٍ يؼًم عًُد انكىفح, يُشىس فٍ يجهح انغشٌ نهؼهىو االلرصادَح 

 2012واالداسَح.

شَفٍ,صَُة هادٌ وانؼُضٌ,ايُشِ خضُش,ذذوَشانؼايهٍُ وذأشُشِ ػهً االتذاع انىظُفٍ_ دساعح انش .2

اعرطالػُح ذحهُهُح ِساء ػُُح يٍ انؼايهٍُ فٍ انششكح انؼايح نهغًُد انجُىتُح,يُشىس فٍ يجهح 

 2013انرمٍُ.

هً انغاػذٌ,يؤَذ,ػثذحغٍُ,ػادل ػثاط وانششَفٍ,صَُة هادٌ, ذأشُشانًُاخ انرُظًٍُ ػ .3

االحرشاق انىظُفٍ نهؼايهٍُ_ دساعح اعرطالػُح ذحهُهُح ِساء ػُُح يٍ انؼايهٍُ فٍ يغرشفً 

 2013االعكُذسَح انؼاو,يُشىس فٍ يجهح انرمٍُ.

دساعح ذحهُهُح الساء ػُُح يٍ ذذسَغٍ  -دوس انذػى انرُظًٍُ انًذسن فٍ ذؼضَض االَغًاط انىظُفٍ .4

عظ, يُشىس فٍ يجهح انغشٌ نهؼهىو االلرصادَح واالداسَح. انكهُاخ االههُح فٍ يحافظاخ انفشاخ االو

2016 

دساعح ذحهُهُح الساء ػُُح يٍ ذذسَغٍ  -دوس انؼمذ انُفغٍ فٍ تُاء انهىَح االجرًاػُح نهؼايهٍُ .5

انكهُاخ االههُح فٍ يحافظاخ انفشاخ االوعظ, يُشىس فٍ يجهح انغشٌ نهؼهىو االلرصادَح 

 .2016واالداسَح.

دساعح ذحهُهُح الساء ػُُح يٍ يىظفٍ  -ظًُُح ودوسها فٍ انحذ يٍ انجًىد انرُظًٍُانماتهُاخ انرُ .6

 85، العدد 41االداسج انىعطً فٍ يؼًم تاذا انكىفح, انًجهح انؼشالُح نهؼهىو االداسَح, انًجهذ

 -انذوس انىعُظ نهًُاخ انُفغٍ فٍ انؼاللح تٍُ االَزاء فٍ يكاٌ انؼًم وعهىن انًىاطُح انرُظًُُح .7

عح اعرطالػُح الساء ػُُح يٍ انؼايهٍُ فٍ لطاع انشػاَح انصحُح االونُح فٍ يذَُح انكىفح, يجهح دسا

 . 2019(, 4(, انًجهذ )13(, انغُح )24كهُح انرشتُح نهثُاخ, انؼذد)
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ػُُح يٍ  دساعح اعرطالػُح الساء-انضتىٌ يىاطُح عهىكُاخ نرؼضَض انشَادٌ انرغىَك أتؼاد ذىظُف .8

(, 11(, انًجهذ )40يجهح اداب انكىفح, انؼذد ) صتائٍ يصشف انُهشٍَ فٍ يحافظح انُجف االششف.

2019. 

دساعح ذطثُمُح فٍ ششكح االذحاد -ذىظُف اداسج انؼًهُاخ انًغرذايح واتؼادها نرحمُك االداء انًرًُض  .9

داسج وااللرصاد نهذساعاخ نهصُاػاخ انغزائُح انًحذودج/ تاتم, يمثىل نهُشش فٍ يجهح كهُح اال

 .21/5/2019(, فٍ 34االلرصادَح واالداسَح وانًانُح, تانكراب انًشلى )

دساعح اعرطالػُح نؼُُح يٍ انًذساء فٍ  -دوس انًشوَح االعرشاذُجُح فٍ انحذ يٍ انمصىس االعرشاذُجٍ .10

(, فٍ 612وصاسج انكهشتاء, يمثىل نهُشش فٍ يجهح يشكض دساعاخ انكىفح, تانكراب انًشلى )

14/4/2019  
دساعح ذطثُمُح فٍ ػُُح يٍ انششكاخ انًذسجح  -دوس االداسج انمائًح ػهً انمًُح فٍ انًُى انًغرذاو نهششكاخ  .11

 2019(, 6(, انًجهذ)3فٍ عىق انؼشاق نالوساق انًانُح, يُشىس فٍ انًجهح انؼانًُح ناللرصاد واالػًال, انؼذد )

 انًشاسكح فٍ انًؤذًشاخ: 

لاعيييييييى , انٍ,حغيييييييٍُ حشَجيييييييح,يؼُىف,صَُة هادٌ,ذأشُشاعيييييييرشاذُجُح  انالييييييييٍ,  غييييييياٌ .1

االَصاءانىاعغ فٍ اداء انؼًهُح_ دساعح اعركشافُح ِساء ػُُح يٍ انؼايهٍُ فٍ يغرشفً انحغيٍُ 

انرؼهًٍُ,تحيس يُشييىس فييٍ ولييائغ يييؤذًش كهُييح االداسج وااللرصيياد/ جايؼييح كييشتالء انًييؤذًش انييذونٍ 

 2006 انخايظ.

انثحس انًىعىو)انؼاللح  2018/  3/  10-9انؼاشش نجايؼح كشتالء نهًذج يٍ انًؤذًش انذونٍ  .2

دساعح اعركشافُح فٍ ػُُح يٍ  -واالشش تٍُ انذػى انرُظًٍُ انًذسن وعهىن انًىاطُح انرُظًُُح

 انًصاسف انحكىيُح واالههُح فٍ يحافظح كشتالء(.

 2018/ َُغاٌ/10-8ح, نهًذج يٍ انًؤذًش انذونٍ انغُىٌ انصاٍَ, جًؼُح اداسج االػًال انؼشالُ .3

دساعح  -انثحس انًىعىو )اشش انرًىَم االعاليٍ فٍ ذؼضَض انرؼهُى يٍ اجم انرًُُح انًغرذايح

اعرششافُح نمطاػٍ انًصاسف االعاليُح وانرؼهُى االههٍ(, تشػاَح جايؼح صالح انذٍَ فٍ استُم, 

 انؼشاق.

 4/2018/ 26-25الداسج وااللرصاد, نهًذج يٍ انًؤذًش انؼهًٍ انصانس, انجايؼح انؼشالُح, كهُح ا .4

دساعح اعرطالػُح  -, انثحس انًىعىو)ذأشُش انهُكم انرُظًٍُ فٍ انحذ يٍ انفغاد االداسٌ وانًانٍ

 الساء ػُُح يٍ انؼايهٍُ فٍ يذَشَح ذشتُح يحافظح انُجف االششف(.

 تحىز خذيح انًجرًغ:

دساعح ذطثُمُح  -انًؼىلاخ وانحهىل –والغ اداسج انًخهفاخ انصهثح فٍ يذَُح انُجف األششف  .1

يمذيح انً يذَشَح تهذَح يذَُح انُجف األششف, و.د صَُة هادٌ انششَفٍ, ا.و ػهٍ ػثذ انحغٍُ 

 انفضم.

هذَح .دساعح جذوي إلَشاء يؼًم ذذوَش انُفاَاخ فٍ يحافظح انُجف االششف يمذيح انً يذَشَح ت2

 يذَُح انُجف االششف, ا.و ػهٍ ػثذ انحغٍُ انفضم, و.د صَُة هادٌ انششَفٍ.

 



 
 1 

 
 

 انغٍشح انؼهًٍخ ٔانزارٍخ نهزذسٌغً

 

 ثخؼ صفبء ربٌّ يحًذ حغٍٍاالعى : 

 اَضىانغُظ : 

 يغهًخ       انذٌبَخ :

 1967 -َغف يكبٌ ٔربسٌخ انًٍالد : 

 ػشالٍخانغُغٍخ : 

 yahoo.com safatayeh@انجشٌذ االنكزشًَٔ : 

 ػُٕاٌ انصُذٔق انجشٌذي : 

  0780172178سلى انًٕثبٌم :

 دٔس االعبرزح –انُغف انؼُٕاٌ : 

 اعزبر انهمت انؼهًً : 

 14/10/2017ربسٌخ انحصٕل ػهى اخش نمت ػهًً : 

  يبعغزٍش انؾٓبدح :

 َظاااى يؼهٕيااابداالخزصااابؿ اناااذلٍك :  إداسح األػًااابل   االخزصااابؿ انؼااابو : 

 اداسٌخ + اداسح اعزشارٍغٍخ.

 انؾٓبدح : 

 انغُخ انغٓخ انًبَحخ انؾٓبدح األكبدًٌٍخ د

 1988 عبيؼخ صالػ انذٌٍ نٕسٌٕطانجكب 1

 2005 عبيؼخ انكٕفخ انًبعغزٍش 2
 

 

 

 انجحٕس انؼهًٍخ انًُؾٕسح
الوقت وكٌفٌة استغالله فً المنظمات )دراسة تطبٌقٌة فً كلٌة التربٌة للبنات(  إدارة -1

 ., منفرد  2009, (2( السنة )4العدد ) اإلنسانٌةمجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم 



 
 2 

الجودة الشاملة . )دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة على  إدارةالعلٌا لتطبٌق  اإلدارةدعم  -2
( 14العدد) واإلدارٌةعٌنة من كلٌات جامعة الكوفة ( مجلة الغري للعلوم االقتصادٌة 

 ., منفرد 2009, السنة الخامسة
التماٌز )دراسة تطبٌقٌة فً الشركة  إستراتٌجٌةاعتماد التمكٌن المنظمً لتحقٌق  -3

فً 383العدد  واإلدارٌةلسمنت الجنوبٌة ( مجلة الغري للعلوم االقتصادٌة العامة ل
 , منفرد .28/4/2011

)دراسة تحلٌلٌة فً كلٌة  اإلبداعمدى إمكانٌة تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً تعزٌز  -4
 / كلٌة  اإلدارٌةفً المجلة العراقٌة للعلوم  منشورالتربٌة للبنات فً جامعة الكوفة ( 

 مشترك .  2013( لسنة 36العدد ) (9المجلد)واالقتصاد , اإلدارة
دراسة تطبٌقٌه فً كلٌات  ) االستراتٌجًوأثرها فً التخطٌط  اإلداريمهارات القائد  -5

/ جامعة المثنى / كلٌة  اإلنسانٌةللعلوم  أوروكفً مجلة  منشور (جامعة الكوفة
 , منفرد . 2012 لسنة (2 ) العدد( 5المجلد )التربٌة , 

 وبطاقة األداء المتوازن Stewartالقة بٌن رأس المال الفكري وفق نموذج الع -6

 ر وشن)دراسة تحلٌلٌة فً معمل األلبسة الرجالٌة فً محافظة النجف االشرف ( م        

 منفرد 2013لسنة , 28فً مجلة مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة , العدد          

                  دراسة آلراء عٌنة من اء المقدرات الجوهرٌة )دور عملٌات إدارة المعرفة فً بن -7

فً  منشور( أساتذة المراكز العلمٌة البحثٌة والخدمٌة والمكاتب االستشارٌة فً جامعة الكوفة
 منفرد . 2013 ,اذار لسنة15, العدد  اإلنسانٌةمجلة آداب الكوفة للدراسات 

 
)دراسة حالة فً مدٌرٌة تربٌة محافظة  اثر ضغوط العمل فً فاعلٌة األداء الوظٌفً -8

, العدد الجامعة  اإلنسانٌةلدراسات كلٌة افً مجلة  منشور , النجف االشرف( مشترك
 مشترك .2015لسنة  الرابع

 
)ثحش اعزطالػً َساء مدى مساهمة المصارف اإللكترونٌة فً تفعٌل التجارة اإللكترونٌة  -9

مجلة فً  منشور سف فً يحبفظخ انُغف االؽشف (ػٍُخ يٍ انضثبئٍ انًزؼبيهٍٍ يغ ثؼط انًصب
, كانون الثانً ( 1العدد), مجلد الرابع عشر ,  واإلدارٌةالغري للعلوم االقتصادٌة 

 .منفرد ,  2017,
 
انزذسٌت االكبدًًٌ ألعبرزح انغبيؼبد ٔاَؼكبعبرّ انًغزمجهٍخ ػهى عٕدح انزؼهٍى  -10

نًؾزشكٍٍ ظًٍ ثشَبيظ رذسٌت ٔرطٌٕش دساعخ رطجٍمٍخ ػهى ػٍُخ يٍ االعبرزح ا) انغبيؼً

يؾبسن فً انًؤرًش انؼهًً االٔل ( انًالكبد انزذسٌغٍخ فً ثؼط عبيؼبد ايشٌكب ٔانًبٍَب

/ 4/ 19-18يصش نهفزشح يٍ  –نمطبع ؽئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة / عبيؼخ ثًُ عٌٕف 

2016 
 

 نموذج مقترح لتوظٌف االستثمار فً راس المال المعرفً لتحقٌق المتطلباتا-11
مقبول  على عٌنة من طلبة المراحل المنتهٌة( الجامعٌة المستقبلٌة ) دراسة تطبٌقٌة

, نحو بناء  فً المؤتمر العلمً لقطاع الدراسات العلٌا فً جامعة بنً سوٌف/ مصر
 استراتٌجٌة تحوٌل الطالب الى باحث

 
12-Effect of strategic physiognomy on the success of 

organizational sustainability.   ًمنشور فinternational 
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journal of advance research and development , volume3 
,issue5  .مشترك مع االستاذ المساعد هاشم فوزي 

 
13- Impact of information Technology strategy on de incision making 

in Health sector: An empirical study in Baghdad teaching 

hospital    فً  منفرد ومنشورCurrent research and Academic 
Review , issn : 2347-3215(online) volume 5 ,number 8 , 

August- 2017.     international journal of 

 

14- The influence of strategic alliances on marketing crisis 
management  منشور فً  مشترك مع د ٌوسف حجٌم الطائً  و

international journal of commerce and management 
research ,issue:2455-1627 ,vol.4 issue3- 2018. 

 
اداء انُظبو انًصشفً دساعخ رطجٍمٍخ فً كفبءح دٔس االداسح اإلنكزشٍَٔخ فً رحغٍٍ -15

 . 40منفرد ومنشور فً مجلة آداب الكوفة العدد   ػٍُخ يٍ انًصبسف انؼشالٍخ 
 
ؼٍُخ يٍ ندساعخ رطجٍمٍخ , ور النقود االلكترونٌة فً تحقٌق التفوق التنافسً د-16

مجلة . مشترك مع الباحثة عبٌر امٌر عبد الحسن ومنشور فً ٍخحكٕيانًصبسف ان
 .2018اٌلول فً  ( 4العدد) واإلدارٌةالغري للعلوم االقتصادٌة 

 
 

17-Future Ready STRATEGY DEVELOPMENT AND 
HEALTHCARE PERFORMANCE :AN EVIDENCE FROM 

PRIVATE HEALTHCARE SECTOR IN IRAQ .    مشترك مع
 INDIAN journal of HEALTHاالستاذ المساعد هاشم فوزي , منشور فً 

research and development , volume 10, number 4 , April 
 )بحث سكوباس(  . 2019

 
 

 
 
 

 
 

 انهغبد انزً ٌغٍذْب

 يحبدصخ كزبثخ ٔلشاءح دحدسعخ االعب انهغبد د

 َؼى َؼى %100 انؼشثٍخ 1

 َؼى َؼى %50 االَغهٍضٌخ 2
 

 انذٔساد ٔٔسػ انؼًم انًؾبسن ثٓب : 
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 دٔسح غشائك انزذسٌظ. -1

 دٔسح انحبعٕة. -2

فاااً  ظٔسؽاااخ ػًااام االْاااذاف انغاااهٕكٍخ / يشكاااض غشائاااك انزاااذسٌ -3

4/10/2010. 

ٔسؽااخ اداسح انًغاازخذيٍٍ ٔانصااالحٍبد فااً َظاابو انزؾااغٍم يفزاإػ  -4

 .21/2/2012انصذس فً

 . 12/12/2011فً  ظَذٔح انجٍئخ انزؼهًٍٍخ / يشكض غشائك انزذسٌ -5

ٔسؽخ ػًم رؼشٌفٍخ ثبعزخذايبد انًكزجخ االفزشاظٍخ ٔرٕظٍفٓب فاً   -6

 .  2012/ 3/ 25انجحش انؼهًً ٌٕو االحذ 

 ى ػهٕو انحٍبح / كهٍخ انزشثٍخ نهجُبد .يؼشض انضْٕس انزي ألبيّ لغ -7

-22دٔسح انزخطااااااااٍػ االعاااااااازشارٍغً انؾخصااااااااً نهفزااااااااشح يااااااااٍ  -8

 2013/ٍَغبٌ/24

 البيخ ٔسؽخ ػًم نزفؼٍم االًٌٍالد نزذسٌغً لغى انغغشافٍب. -9

انًؾاابسكخ فااً دٔسح َظاابو انًؼهٕياابد انغغشافااى خااالل ؽاآش  -10

 .2013كبٌَٕ االٔل نؼبو 

 

 َٕع انًؾبسكخانًؾبسكبد ثبنًؤرًشاد انؼهًٍخ ٔ

 َذٔح لغى انغغشافٍخ ػٍ ظبْشح االحزجبط انحشاسي /حعٕس/  .1

    ظيشكااااااااض غشائاااااااااك انزاااااااااذسٌ َااااااااذٔح انجٍئاااااااااخ انزؼهًٍٍاااااااااخ / .2

 /حعٕس/12/12/2011فً

االنكزشًَٔ /كهٍخ انشٌبظاٍبد  ىَذٔح اعزخذاو ثالن ثٕسد فً انزؼهٍ .3

 /حعٕس/21/12/2011فً

/  20-19يااااااؤرًش انغاااااإدح / سئبعااااااخ عبيؼااااااخ انكٕفااااااخ فااااااً .4

 /حعٕس/.3/2012

انُااذٔح انؼهًٍااخ )االرغبْاابد انحذٌضااخ فااً انشٌبظااٍبد( انًصاابدف  .5

9/4/2013 . 

َاااذٔح لغااااى انغغشافٍب)انغغشافٍااااخ ٔاالفااابق انًغاااازمجهٍخ نهزًٍُااااخ  .6

انًؾبسكخ ثجحش يؾزشن  28/3/2013انًغزذايخ فً انؼشاق( فً 

 يغ د.َغشٌٍ ػٕاد .

زًاااغ( َااذٔح لغاااى انزشثٍااخ ٔػهاااى انُفظ)انؼُاااف ٔأصاابسِ فاااً انًغ .7

 .8/4/2013ثزبسٌخ 

َذٔح لغى انشٌبظٍبد ) االرغبْابد انحذٌضاخ فاً انشٌبظاٍبد( فاً   .8

9/4/2013. 
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انُااذٔح االفزشاظااٍخ )انًكزجااخ االفزشاظااٍخ يُٓاام انُزاابط انفكااشي  .9

 .8/5/2013ٔاالكزؾبفبد انؼهًٍخ ٔسافذْب( فً 

-2ياااااؤرًش انغااااإدح ٔاالػزًااااابد / عبيؼاااااخ انكٕفاااااخ نهفزاااااشح  .10

3/4/2013. 

نًٓااااابساد انجحضٍاااااخ( عبيؼاااااخ انكٕفاااااخ فاااااً ٔسؽاااااخ ػًااااام )ا .11

1/4/2013. 

 

 انخجشاد انؼًهٍخ : 

 انخجشاد االكبدًٌٍخ : رذسٌظ غهجخ انذساعبد االٔنٍخ 

 -----ثشاءاد االخزشاع  

 -----انكزت انًؤنفخ      

 -----االػًبل االثذاػٍخ  

  -----انكزت انًزشعًخ    

  -----انًمبالد انًُؾٕسح 

 

 ب : انغًؼٍبد انًؾبسن ثٓ

 

 ػعٌٕخ انهغبٌ :

 2009-2008نغُخ يُبلؾخ يؾبسٌغ ثحٕس رخشط نؼبو  -1

 2010-2009نغُخ اعزمجبل غهجخ انًشحهخ االٔنى  -2

 2010-2009نغُخ انًبعزش ؽٍذ  -3

 2011-2010نغُخ االسؽبد انزشثٕي  -4

 2012-2011سئٍظ نغُخ يزبثؼخ غٍبثبد انطبنجبد  -5

 2012-2011يزبثؼخ انضي انًٕحذ نغُخ -6

 2012نؼبو  انزشثٕينغُخ اإلسؽبد ٔ -7

 2012نؼبو  نغُخ انغٍبثبد -8

 2012نؼبو  نغُخ انغٕدح ٔاألداء -9

 2013-2012غُخ اعزمجبل غهجخ انًشحهخ االٔنى سئٍظ ن -10

 فً لغى انغغشافٍب.  خسئٍظ نغُخ انًٕالغ االنكزشٍَٔ -11

سئٍظ نغُخ ايزحبٍَّ فشػٍخ نغُزٍٍ يززبنٍزٍٍ فً كهٍخ االداسح ٔااللزصابد  -12

2013  - 2014ٔ2014 – 2015 

 ٔنحذ االٌ. 2016ػعٕ نغُخ ايزحبٍَخ يٍ  -13

فاااً 2727، انؼاااذد 2016-2015نغُاااخ يمبثهاااخ غهجاااخ انذساعااابد انؼهٍاااب  -14

2/9/2015. 
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 نغبٌ يزبثؼخ انضي انًٕحذ غٕال االػٕاو انذساعٍخ. -15

 ػعٕ انهغُّ انؼهًٍخ فً لغى انؼهٕو انًبنٍّ ٔانًصشفٍّ. -16

 

 عغم انخذيخ االداسٌخ :

 غ : انًؾبسكخ فً انُذٔاد ٔانًهزمٍبد انًغبًْبد فً خذيخ انًغزً

 

 انزهطٍف ٔانزؾكشاد :

َاااذٔح االحزجااابط انحاااشاسي  ٍعبيؼاااخ انكٕفاااخ / ؽاااكش ٔرماااذٌش ػااا -1

 . 8/6/2009فً  انجٍئٍخ . انؼذد ثال ّٔرأصٍشار

فاااااً  8463عبيؼاااااخ انكٕفاااااخ / كهٍاااااخ انزشثٍاااااخ نهجُااااابد/ انؼاااااذد -2

11/10/2010 . 

 . 14/12/2010فً  32003عبيؼخ انكٕفخ / انؼذد ػ د  -3

 .22/1/2010فً 630عبيؼخ انكٕفخ / كهٍخ انزشثٍخ نهجُبد/ انؼذد -4

/ 5/ 3فاااً 3081عبيؼاااخ انكٕفاااخ / كهٍاااخ انزشثٍاااخ نهجُااابد/ انؼاااذد  -5

2012. 

/ 3/ 26فااً  2133عبيؼااخ انكٕفااخ / كهٍااخ انزشثٍااخ نهجُاابد/ انؼااذد  -6

2012. 

/ 3/ 28فااً  2547عبيؼااخ انكٕفااخ / كهٍااخ انزشثٍااخ نهجُاابد/ انؼااذد  -7

2013. 

مذٌش يٍ ٔصٌش انزؼهٍى انؼبنً ٔانجحش انؼهًاً انؼاذد : و ٔ ؽكش ٔر -8

 .5/6/2011فً  10/908

رضًاااٍٍ عٓااإد ياااٍ يغااابػذ سئاااٍظ عبيؼاااخ انكٕفاااخ انؼاااذد ط د  -9

 .13/2/2013ف3968ً/

ؽكش ٔرمذٌش ياٍ ٔصاسح انزؼهاٍى انؼابنً ٔانجحاش انؼهًاً عٓابص  -10

فاااااااً  3080األؽاااااااشاف ٔانزمااااااإٌى انؼهًاااااااً انؼاااااااذد : ط د/د 

18/6/2013. 

رمذٌش يٍ ٔصٌش انزؼهٍى انؼبنً ٔانجحش انؼهًً انؼذد : و ؽكش ٔ -11

 .10/7/2013فً  10/1184ٔ 

 21555ؽكش ٔرماذٌش ياٍ سئاٍظ عبيؼاخ انكٕفاخ انؼاذد ػ أ /  -12

 .2014/  9/ 3فً 

فاً  5682ؽكش ٔرمذٌش يٍ سئٍظ عبيؼخ انكٕفخ انؼذد ػ أ /  -13

2 /3  /2014. 
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 13350ؽكش ٔرماذٌش ياٍ سئاٍظ عبيؼاخ انكٕفاخ انؼاذد ػ أ /  -14

 .2014/  5/ 21فً 

 

ؽكش ٔرمذٌش يٍ عٓبص االؽشاف ٔانزمٌٕى انؼهًاً انؼاذد ػ ط  -15

 .2013/  6/ 18د/ د فً 

 

رضًااٍٍ عٓاإد يااٍ يغاابػذ سئااٍظ عبيؼااخ انكٕفااخ انؼااذد و ع  -16

 .3/2/2015ف3147ً/

 

 3950ؽكش ٔرمذٌش يٍ ػًٍاذ كهٍاخ االداسح ٔااللزصابد انؼاذد :  -17

 .2/10/2018فً 

 

ثًُبعااجخ انزشلٍااخ نذعاازبرٌخ ٕصٌش انغااٍذ اناايؼاابنً رُٓئااخ يااٍ  -18

 .2018/ 7/10ثزبسٌخ 

 

رُٓئخ يٍ يؼبنً انغٍذ سئٍظ عبيؼخ انكٕفاخ ثًُبعاجخ انزشلٍاخ  -19

 2018/ 5/6ثزبسٌخ  2508نذعزبرٌخ انًشلى 
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 اسن التدزيسي: علي هحوىد علي سواكت 
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 القسن : العلىم الواليت والوصسفيت

 07705727770زقن الهاتف : 

  samakaam@yahoo.com        البسيد االلكتسوني:

 الملف الشخصي :

 السيرة الذاتية:

 أنعشاق . -,َجف 1962/ 25/3 تازيخ وهحل الىالدة:

 يحضوج: الحالت الزوجيت

 عشبيالقىهيت:

 يجيذ انهغة االَكهيضية ,عالوة عهى انهغة االو )انعشبية ( اللغاث:

 :  وااللقاب العلمية الحاصل عليهاالمناصب  

 2002جى انحعييٍ كحذسيغي في كهية االداسة واالقحصاد/قغى انحعاوٌ في عاو  -

 2002ة يذسط يغاعذ في عاو باششت بًُصب يقشس في قغى انحعاوٌ وبذسج -

وباششت انعًم بًُصب يقرشس  2002جى َقهي انى قغى انعهىو انًانية وانًصشفية في عاو  -

 قغى حيث كُث يٍ انًؤعغيٍ نهقغى .

 2010حصهث عهى نقب يذسط في عاو  -

 2012حصهث عهى نقب اعحار يغاعذ في عاو  -

 الشهادات :

 1892د نهعاو يعهذ جكُىنىجيا/بغذا –دبهىو فُي /هُذعة يذَية  -

 1888جايعة انكىفة نهعاو  –بكانىسيىط اداسة اعًال /كهية االداسة واالقحصاد  -

 2003جايعة انكىفة نهعاو  –ياجغحيش اداسة اعًال/كهية االداسة واالقحصاد  -

 2012جايعة كشبالء نهعاو  –دكحىساِ فهغفة في اداسة االعًال /كهية االداسة واالقحصاد  -

 ألخبرات: 

 عُىات في انقطاع أنخاص . 10أنهُذعة انًذَية نًذة أكثش يٍ  عًم في يجال -

 عًم نًذة عاو كًذيش حغابات في يُظًة اَغاَية داخم انعشاق. -

يعًم في أنحذسيظ واالششاف في كهية االداسة واالقحصراد فري يجرال عهرىو اداسة أالعًرال  -

 ويا صال يغحًشا" عهى رنك. 2002يُز عاو 
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 االهتمامات البحثية :
 التجارية والخاصة والشاملة البنون -1

 التسويك المصرفي -2

 االسواق المالية  -3

 ادارة االنتاج والعمليات -4

 ادارة السياحة  -5

 االدارة الستراتيجية  -6

 االهتمامات التعليمية :

 التسويك المصرفي -1

 االسواق المالية -2

 ادارة االنتاج والعمليات -3

 ادارة التامين والخطر -4

 االحصاء -5

 بحوث العمليات  -6

 ت المالية والمصرفية العمليا -7

 االدارة االستراتيجية  -8

 البحوث العلمية المنشورة 

،مجلة الغري للعلوم االلتصادية  وادي السالم بين الواقع الفعلي واالستثمار المستقبلي -1

 2006واالدارية ،العراق،النجف،

/دراسة  دور المصارف التقليدية والشاملة في تفعيل قطاع السياحة في محافظة النجف -2

 م.1702010دانية /مجلة مركز دراسات الكوفة ،العراق ،النجف،العددمي

تاثير وسائل االعالم في قرارات المستثمر /دراسة ميدانية لعينة من المستثمرين في  -3

 . م2010، 7،مجلة اداب الكوفة ،العراق،النجف،العددمحافظة النجف

اسة ميدانية في معمل دور ستراتيجيات االبداع االداري في تحسين االداء الوظيفي /در -4

 2013مجلة المادسية للعلوم االدارية وااللتصادية ،العراق ،المادسية ، سمنت الكوفة .

)بحث مستل(مجلة الغري للعلوم دور المزيج الترويجي في ترشيد سلوك المستهلك، -5

 .2016، 40العدد -13االلتصادية واالدارية ،العراق ،النجف، مجلد 

سويقية في ترشيد سلوك المستهلك )دراسة مقارنة في دور نظم دعم القرارات الت -6

في مجلة الكلية االسالمية الجامعة في  بحث منشور)بحث مستل(، (،مصارف عراقية

 .2020الجزء االول للعام  53العدد  النجف

،)بحث مستل(،لبول نشر  دور المزيج الترويجي المصرفي في تعزيز والء الزبون  -7

 . الكفيل الجامعةية في مجلة كل 28/4/2018بتاريخ 

دور ابعاد جودة الخدمة في تعزيز االداء التسويقي المصرفي )دراسة استطالعية  -8

(،)بحث مستل(،لبول الراء عينة من العاملين في بعض المصارف التجارية الخاصة

 . في مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية 2/5/2018نشر  بتاريخ 
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 (C.Vالسيرة الذاتية   )

   مير فليفل كاظم الفتالوي.االسم الرباعي واللقب: علي عبد األ  

   .1978/4/28محل وتاريخ الوالدة: كاظمية/ بغداد    

 الحالة الزوجية: متزوج.   

                            .اربع اطفال 4عدد االطفال:   

 -الشهادة الحاصل عليها: - أ

 .2003-2004/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة بكالوريوس -1

 .2013ماجستير/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة  -2

 .2018/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة دكتوراه  -3

 دارة االعمال. االختصاص الدقيق/ االدارة المالية.أاالختصاص:   

 اللقب العلمي: مدرس.  

 مدير قسم الموارد البشرية/ رئاسة جامعة الكوفة. :العنوان الوظيفي  

 gmail.com78alif.kadhim@uokofa.edu.iq   //   aliabdulameer@االميل/   

 اشهر و ايام. 5سنوات و  14الخدمة الوظيفية:   

 جامعة الكوفة. /مكان العمل: تدريسي في قسم العلوم المالية والمصرفية/ كلية االدارة واالقتصاد  

 -المنصب: - ب

 .2014عضو هيئة تحرير مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية  -1

 .2115-2114مدير مكتبة كلية االدارة واالقتصاد  -2

 ولحد االن. 2119مدير قسم الموارد البشرية/ رئاسة جامعة الكوفة -3

 فقط. اثنان(, مؤتمرات 3(, البحوث المقبوله للنشر ثالث)4)اربعالبحوث المنشورة جـ. 

 -الدورات المشارك بها: -د    

 مكان الدورة او الورشة اسم الدورة او ورشة عمل ت

 مركز التدريب المالي والمحاسبي/ وزارة المالية تقويم كفاءة االداء -1

 مركز التدريب والتأهيل المعلوماتي/ جامعة الكوفة.  LEDكفاءة الحاسوب  -2

 مركز التدريب والتأهيل المعلوماتي/ جامعة الكوفة. IC3كفاءة الحاسوب  -3

 مركز التوفل/ جامعة الكوفة. IPTكفاءة التوفل  -4

 مركز التدريب المستمر/ جامعة الكوفة. ادارة الوقت -5

 هيئة االعمار/ محافظة النجف االشرف IFMSنظام االدارة المالي العراقي -6

mailto:alif.kadhim@uokofa.edu.iq%20%20%20//%20%20%20aliabdulameer@gmail.com


7- Basic Finance Accounting Basic 
Management Accounting Basic 

Accounting 

 و المدققيينالمعهد التقني النجف/ نقابة المحاسبين 
 USAID From Theالعراقيين باالشتراك مع 

American People 

البحث االكاديمي طرق واساليب  -8
 ومنهجيات

 االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة. كلية

 رئاسة جامعة الكوفة. مجموعة من ورشات العمل -9

  -كتب الشكر والتقدير الحاصل عليها: -هـ      

 العدد الجهة الصادر منها ت

 ست كتب 6 وزير التعليم العالي والبحث العلمي -1

 ثالثون 31 رئيس جامعة الكوفة -2

 تسعة 9 مساعد رئيس الجامعة -3

 عشراحد  11 من عمداء الكليات  -4

 واحد 1 محافظ النجف اال شرف -5

 واحد 1 رئيس مجلس محافظة النجف -6

 واحد 1 رئيس المجلس المحلي لقضاء المشخاب -7

 

          وقد شارك وتراس الكثير من اللجان الدائمة والمؤقتة بموجب االوامر الجامعية الصادرة من رئاسة  -و   

 الجامعة واالوامر االدارية الصادرة من كلية االدارة واالقتصاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Name:  Ali Abdulameer Flielfle AL- Fatalawi 

Date & Place of Birth:  Najaf -Mashkhab-28/4/1978   

 Marital Status:  Married 

 Nationality:  Iraqi  

 Number of children: 4 children. 

 City:  Najaf  

 Address:  Najaf –Mashkhab  

 alif.kadhim@uokofa.edu.iq//aliabdulameer@gmail.com  Mail:-E    

Mobil No.:  07812414028 

Specialization: Business Administration. Specialization / Financial Management. 

Job Title or Instructor: Lecturer. 

Career service: 14 years, 5 months and days. 

 .Place of work: Teaching in the Department of Finance and Banking - Faculty of 

Management and Economics - University of Kufa 

 Jobs filled 
1- Member of the Editorial Board of Al-Ghari Journal of Economic and Administrative           

Sciences, 2014. 

2- Director of the Library of the Faculty of Administration and Economics 2014-2015. 

3- Director of Human Resources Department at the Presidency of the University of Kufa 

2019 until now. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Key Skills and Competencies:                                                                                                                     

Languages : 

Arabic-- MOTHER TONGUE  

English-- Good  

 

 

 

 

Certificate Major Institute university 

Bachelor 

B.Sc.)) 

Master 

Ph.D & 

Administrated 

Business 

Government 

Morning 

kufa 

university 

mailto:alif.kadhim@uokofa.edu.iq//aliabdulameer@gmail.com


 

 

  Thanks and appreciation books: 

  

 

 

 

 

He has participated and chaired many permanent and temporary committees 

under the university orders issued by the university presidency and                                  

administrative orders issued by the Faculty of Administration and Economics 

Place of the session or workshop Name of the course or workshop  

Financial and Accounting Training 
Center / Ministry of Finance 

Performance efficiency evaluation 1. 

  Information Training Center / 
University of Kufa. 

LED computer efficiency 2. 

Information Training Center / 
University of Kufa. 

Computer Efficiency IC3 3. 

TOEFL Center / University of Kufa. Efficiency of TOEFL IPT 4. 

Continuing Training Center / 
University of Kufa. 

time management 5. 

Reconstruction Authority / Najaf 
Governorate 

Iraqi Financial Management System-
IFMS 

6. 

Najaf Technical Institute / Iraqi 
Accountants and Auditors 
Association in partnership with 
USAID From The American People 

Basic Finance Accounting Basic 
Management Accounting Basic 
Accounting 

7. 

Faculty of Management and 
Economics / University of Kufa. 

Academic research methods, methods 
and methodologies 

8. 

Presidency of the University of 
Kufa. 

A set of workshops 9. 

number The place where it came from  

6 Minister of Higher Education and Scientific 
Research 

1. 

30 President of the University of Kufa 2. 

9 Assistant to the Rector 3. 

11 From the deans of the faculties 4. 
1 Governor of Najaf 5. 

1 Chairman of Najaf Governorate Council 6. 
1 President of the Local Council Mashkhab 7. 



 باللغة العربية السرية الذاتية

 : د. علي محيد هندي حممد العلي  مس  الاال اال

 الشهادة : دكتوراه 

 : ادارة االعمال  التخصص العام

 : االدارة املالية التخصص الدقيق 

 .ادارة املصارف: االدارة املالية ،  االهتمالات العلمية

 حبث علمي  71العلمية :  االجنازات

ساعد:  اللقب العلمي
ُ
 أمستاذ ل

  alih.alali@uokufa.edu.iqالربيد االلارتوني : 

 31791172992&  31139120711اهلاتف : رق  

 

 باللغة االناليزيةالسرية الذاتية 

Full name: Dr. Ali Hameed Hindi Mohammed Al – Ali 

Degree: PhD 

General major : Business Administration 

Specialization: Financial Management 

Scientific Interests : Financial Management , Banking 

Management. 
Scientific Achievements: 17 Scientific Research. 

Academic title: Assistant Professor. 

E-mail: alih.alali@uokufa.edu.iq . 

Phone number: 07702793177 & 07827786229. 

mailto:alih.alali@uokufa.edu.iq
mailto:alih.alali@uokufa.edu.iq


  

 : الملف الشخصي

 اوال: الشهادات

جيد بتقدير جامعة الكوفة كلية االدارة واالقتصاد من حاصل على شهادة البكالوريوس  .1

 0220االول على القسم  عام 

  الكوفة كلية االدارة واالقتصاد ادارة االعمالحاصل على شهادة الماجستير من جامعة  .0

  0212عام 

عام  ادارة االعمال ة الكوفة كلية االدارة واالقتصادجامع مندكتوراه  حاصل على شهادة .2

0202 

 ثانيا: المناصب

  مسؤول ذاتية التدريسين .1

 مدير مكتبة كلية االدارة واالقتصاد .0

 ثالثا: الخبرات والدورات

 طرائق التدريسدورة  .1

 دورة سالمة اللغة العربية .0

  دورة كفاءة حاسبات   .2

  دورة اختبار صالحية تدريس .4

 معاصرة لوسائل التكنولوجيا المستخدمة  التعامل بصورة  .5

 مهارة التواصل وكسب المعلومات بصورة ممتازة .6

  على العمل المشترك في اللجان وفرق العمل القدرة .7

 : البحوث المنشورة رابعا

 . ابعاد االستراتيجية المستدامة ودورها في بناء منظمات ذكية  .1

 ية .في تسويق الخدمات المصرف االلكترونيةدور الخدمة  .0

 دور استراتيجية االبداع الكاسح في تسويق الخدمات المصرفية . .2

 ةاالسم : قيصر علي هادي معل

 اللقب العلمي : مدرس دكتىر 

 00708570870رقم الهاتف : 

 البريد االلكتروني :

hadi@uokufa.edu.iq. Caesura  

qaisera17@yahoo.com 

 

mailto:hadi@uokufa.edu.iq


 خامسا : الكتب

 اليوجد -

 : : االهتمامات البحثية سادسا 

 .ادارة تسويق  .1

 .تسويق الكتروني  .0

 . ادارة استراتيجية .2

 .سلوك تنظيمي  .4

 .استراتيجيات االعمال  .5

 سلوك المنظمات . .6

 ادارة مصارف . .7

 : : الخيرات التدريسية سادسا

 .االدارة مبادئ  .1

 .ادارة االعمال  .0

 .ادارة مؤسسات  .2

 .ادارة مصارف  .4

 ادارة عامة . .5

 ادارة تسويق . .6

 مصارف الكترونية . .7

  قواعد بيانات .8

 نظم معلومات .9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:Profile personly  

First: the certificates 

 .- Holds a Bachelor’s degree from the University of Kufa, College of 

Administration and Economics, with a good grade, first on the department in 

2002 

 .- Holds a master’s degree from the University of Kufa, College of 

Administration and Economics, Business Administration in 2013 

 .- He holds a PhD from the University of Kufa, College of Administration and 

Economics, Business Administration in 2020 

Second: positions 

 .Responsible self-teaching  1- 

 .Director of the Library of the College of Administration and Economics  2- 

Third: Experiences and courses 

 .Teaching Methods Course 1- 

 .Arabic language safety course 2- 

 .Computer Proficiency Course 3- 

 .Teaching Aptitude Test Course 4- 

 .Contemporary handling of the technology used 5- 

 .Excellent communication and information acquisition skills 6- 

        .The ability to work jointly in committees and work teams 7- 

 

Name: Qaisar Ali Hadi Maaleh 

Scientific title: teacher doctor 

Phone number: 07801587380 

E-mail   : 

hadi@uokufa.edu.iq. Caesura  

qaisera17@yahoo.com 
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Fourth: published research 

 .  1- Dimensions of sustainable strategy and its role in building smart 

organizations . 

 .The role of electronic service in marketing banking services  2- 

 .The role of the sweeping creativity strategy in marketing banking services 3- 

Fifthly: books 

 .Marketing Department 1- 

 .E-marketing 2- 

 .Strategic management 3- 

 .Organizational behavior 4- 

 .Business strategies 5- 

 .Behavior of organizations 6- 

 .Managing banks 7- 

: Sixth: Teaching Goods 

 .Principles of management 1- 

 .Business Administration 2- 

 .Management of institutions 3- 

 .Bank management 4- 

 .Public administration 5- 

 .Marketing Department 6- 

 .Electronic banks 7- 

 .Databases 8- 

 .Information systems 9- 

 

 

 

 



  

   

 

 الحسٌٖ٘  ساُٖ غبلٖ هحوذ الزذسٗسٖ اسن

 دكزْساٍ الشِبدح

 هسبػذ اسزبر الؼلوٖ اللمت

 الزظبد الؼبم الزخظض

 ًمذٗخ ّ هبل٘خ س٘بسبد/  كلٖ الزظبد الذل٘ك الزخظض

 muhammedh.riha@uokufa.edu.iq االلكزشًّٖ الجشٗذ

 07800566346 الوْثبٗل سلن

 الخذهخ سٌْاد ػذد

 خالدبهؼ٘

 سٌخ   27

 ّاالًكل٘زٗخ الؼشث٘خ ٗد٘ذُب الزٖ اللغبد

 

 :  العلمٌة المؤهالت

 التاريخ الجامعة الشهادة

 9191 جامعة الموصل البكالوريوس

 4002 جامعة الكوفة الماجستير

 4092 جامعة الكوفة الدكتوراه

 

 

 

 طْسح



 الوْاد الزٖ رن رذسٗسِب:

 الكليت اسن الوادة ث

 لهنذستكليت ا دمىق االنساى 1

 كليت الهنذست االلتصاد الهنذسي 2

 كليت المانىى هبادئ االلتصاد 3

 كليت المانىى  الواليت العاهت 4

 كليت اإلدارة و االلتصاد هبادئ االلتصاد 5

 كليت اإلدارة و االلتصاد نمىد و بنىن تجاريت 6

 االلتصاد و اإلدارة كليت عولياث هصرفيت 7

 االلتصاد و اإلدارة ليتك دراست جذوي التصاديت 8

 االلتصاد و اإلدارة كليت هناهج بذث 9

 ادارة هصارف /دبلىم عالي  دراساث جذوي التصاديت  11

 هصارف ادارة/  عالي دبلىم ادارة هاليت  11

 هصارف ادارة/  عالي دبلىم ادارة هخاطر هصرفيت 12

 هاجستير علىم هاليت و هصرفيت سياساث هاليت و نمذيت  13

 

 

 الجحْس الؼلو٘خ :

 الزبسٗخ خِخ الٌشش  اسن الجحش د

 وسبل العراق فً واإلداري المالً الفساد 1
 معالجته

 2009 والسٌاسٌة القانونٌة للعلوم الكوفة مجلة

 على المباشر األجنبً االستثمار انعكاسات 2
 الدول فً االقتصادٌة السٌاسات فاعلٌة
 العربٌة

 ٌةاالقتصاد للعلوم, الغري مجلة

 خبهؼخ الكْفخ, واإلدارٌة
2009 

 العراقٌة الجامعة بٌن البحثٌة الشراكة 3
 والشركات

 2011 المنتدى حولٌة مجلة

 فً االنتقالً االقتصاد فً المالً التوسع 4

 3000 – 3002 للمدة العراق
 2014 هدلخ االداسح ّااللزظبد, خبهؼخ كشثالء



 المالً التوسع بٌن العالقة وقٌاس تحلٌل 5
 للمدة العراق فً االقتصادٌة المتغٌراتو

0791 -  3000 

 االقتصادٌة للعلوم, الغري مجلة
 2015  الكوفة جامعة, واإلدارٌة

 الواقع العراق فً الدولٌة االحتٌاطٌات إدارة 6
 المستقبل وأفاق

هدلخ الٌشش دساسبد الزظبدٗخ , ث٘ذ 

 الحكوخ
2015 

 سوق تموٌل فً المصرفً االئتمان دور 7
 العراق فً كنالس

 االقتصادٌة للعلوم, الغري مجلة
 2015 الكوفة جامعة, واإلدارٌة

آليات الوصول إلى تحقيق األمن االقتصادي  8
 في العراق

 2015 هدلخ االداسح ّااللزظبد, خبهؼخ كشثالء

 المشكالت,العراق في التشغيل سياسات 9
 والتحديات

 للذساسبد, ّااللزظبد اإلداسح كل٘خ; هدلخ

 ثبثل خبهؼخ,ّالوبل٘خ ّاإلداسٗخ زظبدٗخاالل
2015 

الخيارات المتاحة أمام العراق لتعظيم إيراداته  10
 النفطية

لؼلْم االلزظبدٗخ , شٕغالهدلخ 

 الكْفخّاالداسَٗ,خبهؼخ 
2015 

الكثافة المصرفية و سوق العمل العراقي  11
تيعاب سوق العمل لمخرجات اقسام دراسة اس

 اسبيةالعموم المالية و المح

هدلخ كل٘خ االداسح ّ االلزظبد خبهؼخ 

 كشثالء
2018 

الصدمات االئتمانية و اثرها عمى االداء  12
 المصرفي

 2018 هدلخ كل٘خ الزشث٘خ للجٌبد للؼلْم االًسبً٘خ

دور االئتمان المصرفي في نمو القطاع  13
)دراسة تحميمية لعينة من المصارف الصناعي 

 (0202-0228التجارية العراقية لمدة )

 2018 االًسبً٘خ للؼلْم للجٌبد الزشث٘خ كل٘خ هدلخ

 في اثرها و الخصوم و االصول فجوة ادارة 14
 عمى قياسية دراسة" لالسهم السوقية القيمة
- 0222 لممدة التجارية المصارف من عينة

0202" 

 2019 الدبهؼخ االساله٘خ الكل٘خ هدلخ

15 

 

 هدلخ كلخ الزشث٘خ للجٌبد للؼلْم االًسبً٘خ ربا دور جودة التدقيق في الحد من ادارة اال 
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 حىث انعهًيت املُشىزة: انبحانخًا : 

 صُت انُشس  يكاٌ انُشس  عُىاٌ انبحج ث
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 / كمية اإلدارة واالقتصاد

2016 

7 
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 :  انتي جييدها ثانهغازابعًا : 

 حمادحت  كتابت وقساءة  دزجت اإلجادة   انهغاث انبحج ث

 نعم نعم %60 اإلنكميزية 1

 املشازكاث باملؤمتساث انعهًيت وَىع املشازكت : خايضًا : 

تم حضور العديد من المؤتمرات العممية والندوات المحمية في الجامعات العراقية والعربية والدولية نذكر منها عمى 
 سبيل المثال: 



 4 

، 2011نيسان،  -19- 18لكمية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  لسادسفي المؤتمر العممي ا ةشاركم (1

   .في رحاب جامعة كربالء

، في رحاب جامعة 2013لكمية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة البصرة ،  سابعفي المؤتمر العممي ال ةشاركم (2

 (.  ري وسبل المعالجةاالفساد المالي واالدالبصرة، تحت شعار )

 (.  كاءات واقتصاد المعرفةالذفي رحاب جامعة الزيتون، تحت شعار )/ مشاركة في المؤتمر العممي (3

 : اخلرباثصادصًا :

 ( Excelوبرنامج ) وبرنامج معالجة النصوص )ورود(في: نظام التشغيل )وندوز( خبرة 

 (. الدولية )اإلنترنتوشبكة المعمومات ( Power pointوبرنامج ) 

 

 اجلىائز واهلدايا:  صابعًا :

 انتازيخ   اجلهت املاحنت    عُىاٌ اجلائزة ث

جائزة أفضل موظف في كمية اإلدارة واالقتصاد / اصل عمى ح 1
 2008 الكوفةجامعة  جامعة الكوفة

 انتهطيف وانتشكساثحايَُا :  

 عدد انتشكساث اجلهت املاحنت نهشكس ث

 ( كتاب شكر وتقدير5) شكر وتقدير من معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي 1
( كتاب شكر وتقدير8) ة الكوفةرئيس جامعالسيد شكر وتقدير من  2  

( كتاب شكر وتقدير25) كمية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفةعميد السيد من شكر وتقدير  3  

( كتاب شكر وتقدير5) / جامعة الكوفة السادة عمداء الكمياتمن شكر وتقدير  4  
( كتاب شكر وتقدير2) من السيد محافظة النجف األشرف شكر وتقدير  5  
( كتاب شكر وتقدير1) المؤسسات المجتمعية في النجف األشرفمن شكر وتقدير  6  
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 : أيىز أخسيتاصعًا : 

 استخدام الحاسوب وشبكة المعمومات.  -1

 القراءة والمطالعة.  -2

 المراسمة عبر البريد اإللكتروني.  -3

 زئيش قضى املتابعت حانيًا : -

لعمل بصور جادة عمى تطبيق رؤية قسم المتابعة ومازلت بأداء الواجبات كمسؤول المتابعة في الجامعة وا

والتي تتناغم مع رؤية الجامعة في فرض األمن واألمان لجميع منتسبي الجامعة من كوادر وظيفية 

  فيما يخص عمل المتابعة هامتابعة توجيهاتوتنفيذ تعميمات الوزارة  وتدريسية وطالبها وضمان سالمتهم

متابعة توجيهات وتعميمات السيد رئيس الجامعة وتنفيذها فيما و  مها) األمن الجامعي ( وتنفيذها وتعمي

 الجامعة والتنسيق مع قوة الحماية والقوات األمنية المسؤولة عن حماية  لتعاونوا يخص عمل المتابعة

متابعة وحل المشكالت التي تحصل بين المراجعين والموظفين أثنـــاء الـدوام و لزيادة التحصين األمني

   .باإلضافة الى متابعة شؤون المواطنين والطالب ورفع التقارير عنهالرسمي 
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استاذ فً كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة  /  مكان العمل : -خامسا 

 العراق .

: العراق / النجف االشرف / الكوفة / حً الشرطة / خلف مستشفى  العنوان الدائم -سادسا 

 النجف االهلً .

  07802540589 الهاتف النقال : -سابعا 

  rdhas.abohamad@uokua.edu.iq البرٌد االلكترونً : -ثامنا 

 مسلم الدٌانة :عراقً       الجنسٌة :عربً     القومٌة : -تاسعا 

 الشهادات العلمٌة التً حصل علٌها وتارٌخها والجهة المانحة : -عاشرا

 _ كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل . 1988/  6/ 22_ بكالورٌوس اقتصاد  _ 

 _ كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل .1992/  1/  14ماجستٌر   اقتصاد  _  _ 

 _ كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة المستنصرٌة . 1995/  10/  2اقتصاد  _      ه_ دكتورا

 / االقتصاد الكلً  . االختصاص الدقٌق/ االقتصاد          االختصاص العام -حادي عشر ال

 الوظائف التً شغلها : -الثانً عشر 

  2006_ رئٌس قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة لمدة سبع اعوام تقرٌبا ومنذ بداٌة تأسٌسه 

 ولمدة تسع اعوام تقرٌبا . 2000_ مدٌر وحدة الترقٌات العلمٌة منذ 

_ استشاري اقتصادي فً الشركة العامة للسمنت الجنوبٌة و الشركة العامة لالطارات لعدد 

 م . من االعوا

 :اللجان التً مارسها  -الثالث عشر 

 _ رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة .

 _ عضو ورئٌس للعدٌد من اللجان األمتحانٌة للدراسات الصباحٌة والمسائٌة .
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 المواد التً درسها فً الدراسات االولٌة : -الرابع عشر 

 ارف , التنمٌة االقتصادٌة ._ مبادئ االقتصاد , االقتصاد الكلً , المالٌة العامة , ادارة المص

 المواد التً درسها فً الدراسات العلٌا : –الخامس عشر 

 _ المالٌة العامة / كلٌة القانون / جامعة الكوفة .

 _ االستثمار / الكلٌة التقنٌة االدارٌة / جامعة الفرات االوسط التقنٌة.

 _ ادارة المصارف / قسم ادارة االعمال / جامعة الكوفة .

المصارف التجارٌة والمصارف االسالمٌة / قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة / جامعة الكوفة _ 

 _ التحلٌل االقتصادي / قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة / جامعة الكوفة .

 االشراف طلبة الدراسات العلٌا ومناقشة الرسائل واالطارٌح وتقٌٌم البحوث : –السادس عشر 

 لرسائل ._ اشرف على العدٌد من ا

 _ ناقش العدٌد من الرسائل واالطارٌح فً العدٌد من الجامعات .

 _ قٌم العدٌد من البحوث العلمٌة .

 : تألٌف الكتب المنهجٌة والمساعدة –السابع عشر 

_ كتاب ) المالٌة العامة ( منهجً للمرحلة الثانٌة ,  قسم ادارة االعمال , مطبعة جامعة 

 . 2002البصرة , 

ارة المصارف ( منهجً للمرحلة الرابعة , قسم ادارة االعمال , مطبعة جامعة _كتاب ) اد

 ) مشترك (. 2006الموصل , 

_ كتاب ) االقتصاد االداري ( مساعد للمرحلة الثالثة , قسم ادارة االعمال , منشور فً عمان 

 . 2003, االردن , ) مشترك ( 

السالم ( مركز االمٌر الحٌاء التراث  _ كتاب ) السٌاسة المالٌة فً فكر االمام علً علٌه

 . 2006االسالمً , مكتبة امٌر المؤمنٌن , النجف االشرف , 

 . 2006_ كتاب ) الخطوط الكبرى فً االقتصاد الوضعً ( منشور فً عمان االردن , 

 . 2006_ كتاب ) الخطوط الكبرى فً االقتصاد االسالمً ( منشور فً عمان االردن , 

 البحوث المنشور : –الثامن عشر 

(  بحث فً العدٌد من المجالت العلمٌة لجامعات متعددة , باإلضافة الى  25نشر اكثر من ) 

 المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات والندوات .



 والحمد هلل رب العالمٌن                         

 

 


