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o دكتوراه في إدارة واألعمال 
كلية االدارة /الجامعة المستنصرية

 العراق /واالقتصاد
3 2006 

o ماجستير في إدارة واألعمال 
 1990 2 (/ المملكة المتحدةKeele)جامعة/

o بكالوريوس في إدارة واألعمال 
/  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد

 العراق
4 1979 

 :املؤهالت املهنية

o  منظمة التمويل الدولية )حاصل على شهادة تدريب المدربين منInternational Finance Corporation 

 (. البنك الدولي

o  حاصلللل على شلللهادة تدريب المدربين من مركز المشلللروعا  الدولية ال اCenter for International 

Private Enterprise (CIPE) 
 

 

 

  :الوظائف السابقة 
o رئيس جامعة البيان االهلية 

o رئيس جامعة بابل 

o ورئيس الجامعة وكالة احيانا . مساعد رئيس جامعة الكوفة للشؤون القانونية واإلدارية 

o ورئيس الجامعة وكالة احيانا .  مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للشؤون القانونية واإلدارية 

o  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. –مدير قسم الدراسا   ارج العراق 

o  .رئيس قسم إدارة المكتب، هيئة التعليم التقني، المعهد التقني في الحويجة 

o .رئيس قسم المحاسبة، هيئة التعليم التقني، المعهد التقني في بعقوبة 

o  الكلية التقنية اإلدارية، هيئة التعليم التقني.  -مدير المكتب االستشاري 

o جامعة الكوفة.  -مدير قسم البحث والتطوير 

o  وفة .جامعة الك –كلية اإلدارة واالقتصاد  –قسم المحاسبة رئيس 

 اخلربات املهنية:

o  .بير واستشاري سابق، الشركة العامة للصناعا  الميكانيكية  

o  . بير واستشاري سابق، الشركة العامة لصناعة السيارا  

o  .محاضر ومقرر لبرامج في التطوير اإلداري، الشركة العامة للصناعا  الكيمياوية 

o  .محاضر ومقرر لبرامج في التطوير اإلداري، مركز التدريب والتأهيل الصناعي، وزارة الصناعة 

o   .محاضر ومقرر لبرامج في التطوير اإلداري، شركة ديالى العامة للصناعا  الكهربائية 

o  لبرامج في التطوير اإلداري، مركز التطوير اإلداري، وزارة الكهرباء. محاضر ومقرر 



o  .محاضر ومقرر لبرامج في التطوير اإلداري والتسويقي، الشركة العامة للصناعة السمن  الجنوبية 

o  .محاضر ومقرر لبرامج تطوير العمل التسويقي، كلية الرافدين الجامعة 

o اري، غرفة التجارة العراقيةعضو ومحاضر لبرامج في التطوير اإلد-( األمريكيةIACCI .) 

o   شركة زمزم للتجارة العامة. –استشاري في شؤون تطوير المنظما 

o  شركة المرجان للمقاوال  العامة.  –استشاري في مجال تطوير نظام الجودة 

o .استشاري بعدد من المجال  العلمية العراقية والعربية 

 :خربات التعليم العايل

o  في مجاال  إدارة األعمال )إدارة التسويق، إدارة  1991تدريس لطلبة الدراسا  الجامعية األولية منذ عام

اإلنتاج والعمليا ، مبادئ إدارة األعمال، اإلدارة االستراتيجية، إدارة نظم المعلوما ، نظم إدارة الجودة والرقابة 
 اإلدارية(. 

o   إدارة األعمال: ) إدارة اإلنتاج والعمليا ، إستراتيجيا  التسويق، تدريس طلبة الدراسا  العليا في مجاال
 (. ، ريادة االعمال ، وأدارة الموارد البشرية اإلدارة االستراتيجية، السلوك التنظيمي، ونظرية المنظمة

o عمال. والدكتوراه( في مجاال  إدارة األ، ماجستير  ، طلبة الدراسا  العليا )دبلوم عالي العديد من أشرف على 

o .رئيس وعضو لعدد كبير من لجان مناقشة أطاريح ورسائل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي 

o  .تقويم عدد كبير من معامال  الترقية للتدريسين للحصول على لقب علمي  

o .تقويم العديد من أطاريح ورسائل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي في مجاال  إدارة األعمال 

o . تقويم عدد كبير من البحوث العلمية التي نشر  في مجال  علمية 

 العضوية: 

o .عضو جمعية االقتصاديين العراقية 

o  األمريكية. -عضو تدريبي في غرفة التجارة والصناعة العراقية 

o  عضو تدريبي في مركز المشروعا  الدولية ال اصةCipe. 

o عضو منظمة التفاوض والدراسا  االستراتيجيةINI . 

o .عضو جمعية حماية المستهلك العراقية 

o  2014االردن -جامعة الزرقاء –عضو الهيئة االستشارية لمجلة الزرقاء للبحوث والدراسا  اإلنسانية. 

o االردن –جامعة الزرقاء  –لمجلة الجودة  عضو الهيئة االستشارية. 

 الكتب املؤلفة

 البلد السنة دار النشر عنوان الكتاب  

 العراق 2012 االتجاها  االربعة استراتيجيا  تسعير المنتجا   1

 العراق 2012 االتجاها  االربعة استراتيجيا  ت طيط المنتجا   2

 االردن 2011 دار اليازوردي التعلم التنظيمي نظريا  ونماذج معاصرة  3

 االردن 2013 دار الصفاء للنشر والتوزيع االستشراف االستراتيجي ومستوى التمكين  4



االدارة االستراتيجية المعاصرة موسوعة   5
 ور عملياتي وحاال  دراسية وتطبقيه ظ:من

 االردن 2019 دار الصفاء للنشر والتوزيع

دور التسويق االبتكاري في تحقيق التنمية  6
 السياحية المستدامة

حروف عراقية للنشر 
 والطباعة

 العراق 2016

السلوك التنظيمي ..مد ل متكامل حاال   7
 دراسية وتطبيقا  

 العراق 2018 مكتب توته للنشر والتوزيع

 العراق 2018 مكتب توته للنشر والتوزيع مة بين الحداثة والتطبيقظنظرية المن 8

 العراق 2019 المكتبة العصرية ادارة الموارد البشرية الدولية 9

 البشريةستراتيجية أدارة الموارد إ 10
 2021 دار الكتاب الجامعي

اإلمارا  

 العربية

 إستراتيجية إدارة الموارد البشرية الدولية 11
 2021 دار الكتاب الجامعي

اإلمارا  

 العربية

 



 االحباث املنشورة 

 االصدار المجلة عنوان البحث  

1 
ا تبار دور السياحة االبتكارية في تشكيل النوايا 

 السلوكية للسائح 
 2019 2معين  عدد  مجلة

2 
تش ي  فر  السياحة االبتكارية من  الل 

 توظيف التحليل العاملي االستكشافي
 2017 مجلة الكلية االسالمية الجامعة

 2018 15المجلد   2مجلة الغري  العدد  اثر التسويق الريادي في تحقيق التنمية المستدامة  3

4 
دور  الحاكمية في دعم سمعة المنظمة :دراسة 

 استطالعية 

مجلة كلية االدارة واالقتصادية الجامعة 

 المستنصرية
2016 

 2018 15مجلد  4مجلة الغري / عدد  العالقة بين سمعة المنظمة واالداء االستراتيجي  5

6 
توظيف العالقة بين ادارة المعرفة وادارة عالقا  

 ضمن اطار التعاون  الزبون والتسويق

المجلة العراقية للعلوم االدارية كلية 

 االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء
2015 

7 Assessing strategic Philosophy in Iraq  

The journal of applied 

management and 

entrepreneurship 

2014 

 اثر البراعة التنظيمية في تحقيق الميزة التنافسية 8
القادسية للعلوم االدارية مجلة 

 واالقتصادية
2014  

 تأثير المقدرا  الجوهرية في التسويق الريادي 9
مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
2014  

 تأثير التوجيها  االستتراتيجية في والء الزبائن 10
مجلة العربي للبحوث االقتصادية 

 واالدارية
2014  

11 
المنظمة واثره في ا تيار تطابق الزبون 

  استراتيجية التوجه نحو السوق
  2013 مجلة الكلية االسالمية

12 
اثر البراعة التنظيمية في تحقيق المرونة 

  االستراتيجية

مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
2013  



13 
االستشراف االستراتيجي ومستوى التمكين 

  التنظيمي
  2013 والتوزيعدار الصفاء للنشر 

14 
دور االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وا القيا  

 االدارة في تعزيز سمعة المنظمة
  2012 مجلة االدارة واالقتصاد

15 
اثر مناهج االستشراف االستراتيجي في مستوى 

  التمكين التنظيمي
  2011 مجلة االدارة واالقتصاد

16 
والتفكير االبداعي دور ابعاد ادارة عالقا  الزبون 

 في تحقيق النجاح االستراتيجي
  2011 مجلة االدارة واالقتصاد

17 
تاثير دور تبني التوجه نحو السوق في بناء الميزة 

 التنافسية المستدامة
  2009 مجلة الغري للعلوم االدارية

18 
دور عوامل البيئة التسويقية الكلية في ال صائ  

 ئية المنزليةالش صية لمشتري السلع الكهربا
  2009 مجلة كلية الرافدين

  2008 المؤتمر الوطني لتطوير التعليم العالي النهوض بواقع التعليم العالي االجامعي العراقي 19

20 
نظام ادارة انتاج وجودة شامل :منظور فلسفي 

 يحقق للشركا  قدرا  تنافسية 
 2008 مجلة الغري

21 
عمليا  اثر ادارة المعرفة في اعادة هندسة 

  المنظمة دراسة تطبيقية في معمل اطارا  بابل
  2008 مجلة العلوم االقتصادية

22 
العالقة بين  صائ  المنظمة المتعلمة وجاهزيتها 

 للتغير

مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
2008  

23 
امكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة في التعليم 

  للجودة الجامعي المؤتمر العالمي
  2007 المؤتمر العالمي للجودة

24 
كفاءة االنتاج واالست دام دالة تنبؤ بقاء منظمة 

 االعمال

مجلة البحوث التقنية هيئة التعليم التقني / 

 المؤتمر العلمي العاشر
2007  

  عالقة وتأثير الذاكرة التنظيمية في االداء التنظيمي 25
االدارة مجلة االدارة واالقتصاد / كلية 

 واالقتصاد / الجامعة المستنصرية
2007  

26 
ادارة عالقا  الزبائن :اطار مفاهيمي لفلسفة 

 تسويقية حديثة

مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم 

 االدارية
2006  



27 
ادارة عالما  الزبون باطار مفاهيمي لفلسة 

 تسويقية حديثة
  2005 مجلة كلية الرافدين

 الحركي في اعداد  طط االنتاج است دام الت طيط 28
مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم 

 االدارية
2003  

29 
 طط االنتاج الحركية دالة ت طيط االنتاج 

 االجمالي في اطار البرمجة الديناميكية
  2003 مجلة كلية الرافدين

30 
هل ان  استراتيجي ام مجرد مدير مد ل 

 ايكولوجي معرفي
  2002 االول للعلوم االداريةالمؤتمر القطري 

  2001 مجلة العلوم االقتصادية واالدارية مالمح الش صية االستراتيجية للمدراء 31

32 
العوامل المؤثرة في السلوك وابعاد سلوك زبائن 

 المستشفى
  2001 مجلة البحوث التقني

33 
تحليل عوامل المفاضلة بين استراتيجية التركيز 

 القطاع ال ا والتنويع لشركا  
  2001 مجلة كلية الرافدين

34 
ادارة واستثمار الوق  والعوامل المؤثرة في 

  القيادا  االدارية
  2001 مجلة كلية االدارة واالقتصاد

35 
اثر بعض ال صائ  الش صية والوظيفية على 

 الرضا عن العمل لدى رؤساء االقسام العلمية
  2000 مجلة التقني

36 
البيئة التنظيمية على كفاءة ادارة وق  اثر متغيرا  

  العمل
  1999 مجلة التقني

37 
اثر المدى االداري للمستوى التنظيمي الثاني في 

 السلوك القيادي
  1998 مجلة التقني

38 
اثر نطاق االشراف على ال صائ  القيادية من 

 منظور موقفي
  1997 مجلة التقني

  1996 المؤتمر العلمي الرابع لهيئة المعاهد والرضا الوظيفيتبادلية االثر بين السلوك القيادي  39

40 
العوامل المؤثرة على كفاءة ادارة االستثمار لوق  

 العاملين بالمستوى االداري الثاني
  1994 مجلة االدارة واالقتصاد

  1993 مجلة التقني  اتجاها  القيادا  االدارية نحو الحوافز 41



42 
الوظيفي للعضو التدريسي في الدافعية والرضا 

 هيئة المعاهد الفنية
  1992 مجلة التقني

43 

دور القيادة الحقيقية في تنفيذ أنشطة التجديد 

االستراتيجي في ظل توافر المهارا  السياسية 

 لدى قادة المنظما        

 2018 49مجلة الكلية االسالميه الجامعية العدد 

44 
المضافة للجودة المدركة تحليل العالقة بين القيمة 

 والتوازن االستراتيجي
 2018 مجلة مبدأ  / الجامعة  االسالمية

45 
تحليل العالقة بين التسويق اال القي  والتوازن 

 االستراتيجي
 2019 27مجلد  2مجلة جامعة بابل  عدد 

46 
نموذج االعمال في ضوء العالقة بين نظم التفكير 

 وتوليد المعرفة
 2018 الجامعة االسالميةمجلة  مبدأ  

47 
إ تبار العالقة بين ديناميكية نماذج االعمال 

 والتحول االستراتيجي
 2021 مجلة الكلية االسالمية الجامعة

48 
تاثير الكفاءا  الريادية للموظفين في السياسة 

 التنظيمية
 2021 مجلة الكلية االسالمية الجامعة

49 
إ تيار أ تبار دور حساسية التسويق في 

 استراتيجية التوجه نحو السوق

مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة 

 بابل
2021 

50 
ا تبار دور المقدرا  الجوهرية الريادية في 

 تطوير نموذج القيمة المتوقعة للموظف

مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة 

 بابل
2021 

51 
دور ال صائ  التنظيمية في تطوير نموذج القيمة 

 المتوقعة للموظف
 2021 االدارة واالفتصاد / الكوفة /مجلة الغري

52 
ا تبار دور أبعاد االرتبارك التنافسي في 

 استراتيجية التوجه نحو السوق
 2021 االدارة واالفتصاد / الكوفة /مجلة الغري
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 اللجان

 اسم اللجنة  
رقم 

 االمر
 الجهة المشكلة تاريخ االمر

1 
 ةلجنة وزراية لالعتماد البطاقة اإللكتروني

 للطلبة 
955 27/2/2018 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

2 
لجنة وزارية لدراسة تقويم المالكا  

 التدريسية
6276  2018/4/1 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 



3 
لجنة وزارية لتحديث المواد المعرفية 

 للكليا  العلوم اإلدارية واالقتصادية 
1694 26/04/2018 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 8/5/2018 1865 هيكلة الجامعا   ةلجنة وزارية ال عاد 4
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

5 
مجلس الهيأة المشرفة على الدراسا  

  2019-2018المسائية للعام الدراسي 
 رئيس الجامعة/وكالة 23/10/2018  25090

6 

 بتأسيسلجنة استشارية تطوعية تعنى 

منتدى  ا  ب ريجي الجامعا  االجنبية 

  من حملة الشهادا  العليا في جامعة بابل

 ع /رئيس الجامعة 27/09/2018  22146

 8/5/2018 1865 هيكلة الجامعا   ةلجنة وزارية ال عاد 7
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

8 

لجنة مركزية تعنى باالشراف على 

االمتحان التنافسي بين جامعتنا وكلية 

 المستقبل الجامعة

 رئيس الجامعة وكالة 17/05/2018  11876

9 

العمل على اعتماد البطاقة االلكترونية لجنة 

للطلبة عن طريق المعلوما  والبيانا  

 المتوفرة لدى دائرة الدراسا  والت طيط

1703  26/04/2018 
وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

10 
لجنة مركزية تشرف على  طوا  

 ومراحل انجاز برنامج استقاللية الجامعة
  الجامعةرئيس  11/04/2018  9000

11 
لجنة مركزية للمراجعة والمصادقة على 

  االحالة والعقود
  رئيس الجامعة 08/04/2018  8586

12 
لجنة مناقشة اطروحة طالب الدكتوراه في 

 قسم ادارة االعمال فادي حسن جابر
897  11/03/2018 

جامعة بغداد/كلية االدارة 

 واالقتصاد

13 

المرشحين لجنة تدقيقية لتدقيق مدى استيفاء 

عبر المنظومة االلكترونية لمنصب العميد 

 بجامعتنا

 وكالة الجامعةرئيس  14/01/2018  46

14 
لجنة مركزية للحفاظ على سالمة اللغة 

 العربية
 وكالة الجامعةرئيس  17/12/2017  34505



15 
لجنة وزارية لتحديث المواد المعرفية 

 للكليا  العلوم اإلدارية واالقتصادية 
1694 26/04/2018 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

16 
لجنة االستعداد واالحتفال بافتتاح كليتي 

 طب حمورابي والدراسا  العليا
  رئيس الجامعة 21/11/2017  706

17 
لجنة تحضيرية تتعلق بالمؤتمر الثاني 

 للعلوم واالداب
 ع/رئيس الجامعة 30/10/2017  29512

18 
لجنة مشرفة على المؤتمر الدولي الطبي 

 األلمانيالعراقي 
 وكالة الجامعةرئيس  29/10/2017  29307

19 
لجنة مركزية تعنى بوضع منهاج حفل 

 الت رج
 ع/رئيس الجامعة 19/09/2017  24541

20 

لجنة مركزية تتولى دراسة موضوع الدمج 

في حال ات اذ قرار الدمج ورفع الى دائرة 

 والت طيط والمتابعةالدراسا  

 وكالة الجامعةرئيس  17/09/2017  24314

21     

 رئيس الجامعة /وكالة 16/07/2017  18006 لجنة مركزية عليا للبحث العلمي  22

23 
لجنة مركزيةلالشراف ومتابعة االمتحان 

 التنافسي لطلبة كلية طب االسنان
 رئيس الجامعة /وكالة 08/06/2017  15037

24 

تتولى وضع معايير لتمديد ال دمة لجنة 

العضاء الهيئة التدريسية )استاذ.استاذ 

 مساعد( ممن اكملوا العمر التقاعدي

2219  01/06/2017 
ع/وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

25 
لجنة مركزية تتولى ادارة شؤون االمتحان 

 التنافسي في كلية المستقبل االهلية
 الجامعة /وكالةرئيس  09/05/2017  12189

26 
لجنة تتولى متابعة زيارة طلبة جامعتنا الى 

 المناطق المحررة
 رئيس الجامعة 28/02/2017  5604

27 
لجنة وزارية لدراسة تقويم المالكا  

 التدريسية
6276  2018/4/1 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

28 
لجنة مركزية عليا لالمتحانا  النهائية 

 2017-2016الدراسي االول للعام للفصل 
 رئيس الجامعة 19/01/2017  1796



 15/01/2017  692  تشكيل  لية ادارة االزمة 29
ديوان محافظة بابل/مكتب 

 المحافظ

30 
مجلس استشاري يهتم بالت طيط 

 االستراتيجي ال ا  بالجامعة
 رئيس الجامعة 02/01/2017  90

31 

تشكيل مجلس الهيأة المشرفة على 

الدراسا  المسائية للعام الدراسي 

2016/2017 

 رئيس الجامعة 09/10/2016  23104

32 
لجنة تتولى عقد اجتماع مصغر لمناقشة 

  بنود القانون
3291  29/09/2016 

ع/وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

33 
 لية ازمة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 

 2015لسنة  31
 الجامعة رئيس 26/09/2016  21937

 رئيس الجامعة 16/05/2016  12454 لجنة مركزية عليا لالمتحانا  النهائية 34

 رئيس الجامعة 25/02/2016  5270 تشكيل مجلس ادارة صندوق التعليم العالي 35

36 

دراسة ملفا  االساتذة مرشحي كليا  

جامعة بابل لغرض تكريم العلماء العراقيين 

 المتميزين

 رئيس الجامعة 06/12/2015  31317

37 

لجنة عليا تتولى االشراف على مشروع 

تحديث وتطوير الموارد المعرفية لمناهج 

  العلوم االنسانية

1370  23/02/2014 
 التعليم العالي والبحث وزارة 

 العلمي

38 
لجنة تتولى تحديث وتطوير الموارد 

  المعرفية / مناهج العلوم االدارية
1081  05/02/2014 

ع /وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

39 
الهيئة االستشارية للمجلة الدولية لضمان 

  جودة التعليم العالي
  رئيس الجامعة 14/01/2014  3848

40 
ممثل وزارة التعليم في اللجنة العراقية  

 الفرنسية.
 وزارة التعليم العالي  22/04/2013  9941

 التشكرات



  
نوع 

 التشكر
 تاريخ االمر الجهد

رقم 

 االمر
 الجهة المانحة

1  
 شكر

تقديرا لحضوركم اجتماع هيئة الراي 

 المنعقد في مركز الوزارة الطارئ
25/10/2018 1658 

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

2  
 شكر

تثمينا للجهود المتميزة في حصول 

على المركز االول على  جامعة بابل

العلم الجامعا  العراقية بمناسبة يوم 

 العراقي

17/10/2018 15844 
االمانة العامة لمجلس 

 النواب

3  
 شكر

تثمينا للجهود المتميزة في حصول 

على المركز االول على  جامعة بابل

الجامعا  العراقية بمناسبة يوم العلم 

 العراقي

24/09/2018 143 
االمانة العامة لمجلس 

 النواب

4  
 شكر

ا وتثمينا لجهودكم المثبرة في رتقدي

 معرض الوظائف الرابع
22/05/2018 7426 

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

5  
 شكر

نظرا للجهود المتميزة في اداء االعمال 

 المكلفين بها
 محافظ بابل 10913 16/05/2018

6  
 شكر

نظرا للجهود المتميزة في اداء االعمال 

 المكلفين بها في دعم البيئة االستثمارية
14/05/2018 1159 

المدير العام لهيئة استثمار 

 بابل

7  
 شكر

تقديرا وتثمينا لحفاوة استقبالكم لنا 

 بجامعتكم
 جامعة الزرقاء 1558 07/05/2018

8  
 شكر

تقديراّ لجهودكم الحثيثة التي تكلل  

ببناء وتطبيق االمتحانا  االلكترونية 

في  moodle االمنة باست دام نظام

 كلية التمريض

25/04/2018 642 
التعليم العالي وزير 

 والبحث العلمي

9  
 شكر

تثمينا للجهود المبذولة في افتتاح كليتي 

حمورابي والدراسا  العليا وم تبرا  

 العالم االفتراضي

 مكتب الوزير 5079 05/04/2018

10  
 شكر

الشتراككم في لجان االشراف على 

 طلبة الدراسا  العليا
26/03/2018 1095 

جامعة بغداد / كلية 

 واالقتصاداالدارة 



11  
 شكر

من  الل زيارتنا الى جامعة بابل 

اليسعنا اال ان نتقدم بالشكر  بتاريخ

والتقدير لجهودكم المبذولة في اداء 

 26/2/2018عملكم وبشكل متميز

02/03/2018 210 
مكتب النائب الدكتور 

 اسكندر وتو 

12  
 1915 26/02/2018 تثمينا وتقديرا لتطوير جامعة بابل شكر

محافظة رئيس مجلس 

 بابل

13  
 شكر

نظرا الشتراككم في لجان المناقشة 

 لطلبة الدراسا  العليا في كليتنا
25/02/2018 786 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة الكوفة

14  
 شكر

تثمينا لجهودكم المبذولة في تعيين 

 وتوظيف  ريجي جامعتكم
21/01/2018 1896 

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

15  
 شكر

نظرا للجهود المتميزة في رئاسة لجنة 

مناقشة رسالة الماجستير ت ص  

 تقنيا  ادارة العمليا  الموسومة

21/01/2018 116 
عميد الكلية التقنية 

 االدارية/البصرة/وكالة

16  
 شكر

نظرا لحصول جامعتكم على المراكز 

المتقدمة في التقييم السنوي ال ا  

باقسام النشاطا  الطالبية على مستوى 

 الجامعا  العراقية

26/09/2017 2564 
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

17  
 شكر

تثمينا للجهود العلمية المبذولة في 

 مناقشة طالب الماجستير
12/09/2017 3366 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد وكالة

18  
 شكر

تثمينا للجهود المبذولة في االشراف 

على مشروع استقاللية الجامعة 

 التكنولوجية

07/08/2017 12865 
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

19  
 شكر

الجهود المتميزة والقديرة لدعم 

 انتصارا  وطننا الحبيب
 الفريق اللوجستي العراقي 364 25/07/2017

20  
 شكر

نظرا للجهود المتميزة في اداء االعمال 

 المكلفين بها
23/07/2017 2639 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/وكالة

21  
 محافظ بابل 7854 13/06/2017  شكر



22  
 شكر

تقديرا لجهودكم المثمرة في تقويم 

البحوث والدراسا  التي تنشر في 

 دورية مركز دراسا  الكوفة

05/06/2017 754 
مدير مركز دراسا  

 الكوفة

23  
 شكر

تقديرا لجهودكم المبذولة ومساهمتكم 

 الفاعلة في دراسة فقرا  قانون وزارة

 التعليم العالي ومناقشتها وتعديلها

07/05/2017 695 
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

24  
 شكر

نظرا لتوجهاتكم الم لصة للنهوض 

 العلمي لجامعة بابل
 مدير مكتب محافظة بابل 89 24/04/2017

25  
 شكر

للجهود المبذولة التي قدمتموها في 

 مجال عملكم
06/03/2017 262 

للمزارا  االمانة العامة 

 الشيعية الشريفة

26  
 10213 17/10/2016 نظرا للجهود المتميزة شكر

رئيس مجلس 

المحافظة/حيدر جابر 

 الزنبور

27  
 3578 04/10/2016 نظرا للجهود المتميزة شكر

عميد الكلية التقنية 

االدارية /بغداد/الدراسا  

 العليا

28  
 2457 24/07/2016 نظرا للجهود المتميزة شكر

االدارة عميد كلية 

 واالقتصاد /جامعة بغداد

29  
 2204 23/07/2016 نظرا للجهود المتميزة شكر

عضو مجلس النواب 

 العراقي/د.هيثم الجبوري

30  
 شكر

تثمينا لجهودكم المبذولة والمتميزة في 

الربنامجين الدائمين )الحشد الجامعي 

 (والعمل التطوعي

27/06/2016 12050 
وكيل الوزارة للشؤون 

 االدارية

31  
 شكر

تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة في 

 العمل
 وزير التعليم العالي 479 08/05/2016

32  
 عميد كلية دجلة 535 07/05/2016 نظرا للجهود المتميزة شكر

33  
 وزارة العدل 386 01/03/2016 نظرا للجهود المتميزة شكر



34  
 شكر

للجهود المبذولة في دعم النشاطا  

الثاني الطالبية والحصول على المركز 

 على مستوى الجامعا  المستقرة

22/02/2016 589 
رئيس جهاز االشراف 

 والتقويم العلمي

35  
 4 11/01/2016  شكر

رئيس جامعة جابر بن 

 حيان

36  
 شكر

تقديرا وتثمينا لجهودكم المبذولة في 

 العمل
 وزير التعليم العالي 2551 18/10/2015

37  
 836 23/07/2015 نظرا للجهود المتميزة شكر

مجلس النواب  عضو

العراقي/النائب /سالم 

 صالح المسلماوي

38  
 549 12/07/2015 نظرا للجهود المتميزة شكر

عميد كلية الحلة الجامعة 

 االهلية

39  
 شكر

تقديرا وتثمينا لجهودكم المبذولة في 

 العمل
30/06/2015 1618 

رئيس جهاز االشراف 

 والتقويم العلمي

40  
 3019 28/06/2015 نظرا للجهود المتميزة شكر

عميد كلية المستقبل 

 الجامعة

41  
 شكر

تقديرا وتثمينا لجهودكم المبذولة في 

 العمل
 لجنة التعليم العالي 409 28/05/2015

42  
 4352 14/04/2015 نظرا للجهود المتميزة شكر

مجلس النواب /االمانة 

العامة/نائب االمين العام 

 للشؤون االدارية

43  
 شكر

لجهودكم المبذولة في تقديرا وتثمينا 

 العمل
 محافظ بابل 3096 09/03/2015

44  
 مكتب النائب علي شبر 1580 23/06/2014 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

45  
 شكر

تثميناّ للجهود المبذولة والدعم 

المتواصل وتذليل كافة معوقا  دراسة 

 الدبلوم العالي في الت طيط الستراتيجي

11/06/2014 19884 
االمين العام لمجلس 

 الوزراء وكالة



46  
 شكر

تقديرا وتثمينا لجهودكم المبذولة في 

 تطوير الجامعة
06/03/2014 3526 

رئيس مجلس محافظة 

 بابل

47  
 النائب د.علي الشاله 920 22/02/2014 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

48  
 شكر

تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة في 

 العمل
 وزير التعليم العالي 299 18/02/2014

49  
 299 18/02/2014 تثميناّ للجهود العلمية شكر

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

50  
 شكر

تثميناّ للجهود العلمية وحصول االمانة 

العامة للمكتبة المركزية في الجامعة 

التصنيف االول من بين الجامعا  

 العراقية

13/02/2014 261 
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 شكر 
نظرا لجهودك المبذولة في مناقشة 

 طالب الماجستير
11/02/2014 648 

عميد الكلية التقنية 

 االدارية/بغداد

51  
 شكر

نظرا لجهودكم المبذولة في حصول 

الجامعة على الشهادة الدولية من 

 QS منظمة

 وزير التعليم العالي 215 04/02/2014

52  
 شكر

في حصول نظرا لجهودكم المبذولة 

المكتبة المركزية على التصنيف االول 

ضمن تصنيف مكتبة مجلس الشيوخ 

 االمريكي

 وزير التعليم العالي 216 04/02/2014

53  
 رئيس جامعة الكوفة 1447 12/01/2014 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

54  
 الكوفةرئيس جامعة  36717 12/12/2013 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

55  
 47 28/11/2013 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

رئيس الجمعية العراقية 

 للتمريض

56  
 شكر

تقديرا وتثمينا لعملكم االنساني من 

 الل حملة االغاثة للمدنيين 

 المتضررين

 وزير التعليم العالي 901 28/05/2013



57  
 563 10/05/2013 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

النائب اسكندر  مكتب

 وتو 

58  
 شكر

نظرا لجهودكم المبذولة ومشاركتكم 

الفعالة في انجاح الم يم الكشفي البيئي 

 االول

 وزير البيئة 346 10/03/2013

59  
 6034 12/02/2013 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد /جامعة الكوفة

60  
 شكر

مناقشة نظرا لجهودك المبذولة في 

 رسالة الماجستير
20/02/2012 311 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد /جامعة كربالء

61  
 32040 18/12/2011 نظرا للجهود المتميزة شكر

رئيس الجامعة 

 المستنصرية

62  
 عميد كلية التقنية االدارية 3720 04/10/2011 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

63  
 شكر

انجاز دورا  تثمينآ لجهودكم في 

 تدريبية في مجال حقوق االنسان
 وزير حقوق االنسان 13305 21/09/2011

64  
 IC3 04/09/2011 20997_فوز بالمرتبة االولى ل شكر

رئيس الجامعة 

 المستنصرية

65  
 وزير التعليم العالي 772 19/05/2011 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

66  
 1805 03/04/2011 المبذولةتقديرا وتمييزا للجهودكم  شكر

رئيس جهاز االشراف 

 والتقويم

67  
 وزير التعليم العالي 32809 15/11/2010 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

68  
 وزير التعليم العالي 1088 27/07/2010 تثمينآ لجهودكم القيمة والمثمرة شكر

69  
 شكر

نظرا لما حققتموه من استقرار كان له 

استقرار وتطوير االثر الواضح في 

 ونجاح العملية التعليمية في النجاح

08/06/2010 883 
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

70  
 شكر

الهدائكم كتابكم التعليم التنظيمي 

والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم 

 االدارية المعاصرة

25/03/2010 620 
عميد الكلية التقنية 

 االدارية



71  
 33808 15/12/2009 المبذولة تقديرا لجهودكم شكر

وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي

72  
 4523 07/07/2009 تقديرا لجهودكم المبذولة شكر

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد /جامعة الكوفة

73  
 مجلس محافظة النجف  2019/  5/  29 شكر وتقدير شكر

74  
 وزير الكهرباء   شكر وتقدير شكر

75  
 جامعة الكرخرئيس    شكر وتقدير شكر

 املساهمات يف تطوير اجملتمع 

o  30/6/2010في  1689مرشح الوزارة ألعداد ومناقشة "منع االحتكار " كتاب الوزارة ذي العدد. 

o  عضو لجنة وزارية تتولى متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العملي وهيئة
 .DAADالتبادل االكاديمي االلماني 

o 9/7/2012في  2010لجامعة الكوفة بموجب االمر الجامعي  ةاعداد  طة االستراتيجي 

o ( 2219بموجب االمر الوزاري )–يد  دمة اعضاء الهيئة التدريسية عضو لجنة وزارية تتولى  وضع معايير لتحد
 1/6/2017في 

o  والصادر من محافظة بابل بموجب الكتاب  24عضو  لية  اداره االزمة في محافظة بابل بموجب االمر االداري
  2017-/15/1في  692

o عمال العراقي بموجب االمر الوزاري عضو المجلس التنسيقي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مجلس اال
 8/12/2009في  33115

o 16/3/2017في  1217عضو اللجنة الوزارية لألشراف على استقاللية الجامعا  بموجب االمر الوزاري 

o  عضو اللجنة الوزارية العليا ألعداد مسودة مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .11/10/2016في  3424المعدل . بموجب االمر الوزاري  1988لسنة  40رقم 

o  2016اعداد دليل السياسا  واالجراءا  لجامعة بابل. 

o واعادة الهيكلة "رفع  للوزارة" راعداد وتقديم دراسة التعليم الجامعي العراق بين  التغيي 

o  " اعداد دراسة بعنوان )اعادة هيكلية قطاع التعليم الجامعي ("رفع  للوزارة 

o " اعداد دراسة  بعنوان )النهوض بواقع التعليم الجامعي العراقي ( "رفع  للوزارة 

o )جامعة بابل. -رئيس مشروع )موسوعة الحلة الحضارية 

o ة والمتوسطة لمحافظة     بابل  بالتعاون مع دكتور اعداد دراسة بعنوان ) ادارة تمويل المشاريع الصناعا  الصغير
 احمد الحسيني لحساب مجلس الوزراء لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة..

o  اعداد النظام الدا لي لجامعة بابل تم ارساله الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونوقش في مجلس الجامعة  وتم
 اقراره من الوزارة..

o وع تطوير وتحديث مناهج كليا  االدارة واالقتصاد في الجامعا  العراقية والذي تم اقراره واطالقه بصفتي تقديم مشر
 رئيس اللجنة ..



o  عقد اتفاقية )مذكرة تفاهم ( لبرنامج التوأمة مع جامعةNorthampton and Liverpool John Mors    البريطانية
وارسل طلبتنا وقد ت رج  الدفعة االولى والثانية والثالثة ومنح  الجامعتين الطلبة االوائل منح دراسية  2013عام 

 إلكمال الدكتوراه فيهما..

o .. عقد مجموعة من مذكرا  التفاهم مع الجامعا  العالمية واالقليمية والعربية الم تلفة 

o والمنظما  الدولية والعالمية بابل على وفق تصنيفا  المؤسسا   تقدم مستوى تصنيف جامعةQS,THE ,RUR, 

Creen matrics, 4 Internantional College and Universities   على المستوى العراقي والعربي واالقليمي

 والعالمي..

o  توقيع مذكرة تفاهم مع جامعةNorthampton   يقبل على  2019-2018لفتح فرع لها في جامعة بابل الدراسي

وقتها طلبتنا االوائل الناجحون في المرحلة الثانية واكمال بقية المراحل على وفق نظام وقواعد وقوانين جامعة 
Northampton .. بتدريس اساتذتنا ومناهجنا واست دام البنى التحية لجامعتنا 

o يب طلبة المرحلة اال يرة في كلية الطب في توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة اليبزك االلمانية /مستشفى اليبزك لتدر
 جامعة بابل في المستشفى المذكور اعاله ولمدة اسبوعين سنويا.

o  الموافقة باألحرف االولى لمشروع حق االمتيازFranchise  مع جامعةLiverpool نية مع كليا  الهندسة البريطا

ليه وزارتنا بعد اجتيازهم المرحلة الثالثة في جامعتنا . حيث سيد ل طلبتنا هذا المشروع ان تحقق ووافق  عفي جامعتنا
 كرة تفاهم مع جامعة ليسترذود ولهم البرنامج في السنة األ يرة واست دام البنى التحتية لجامعتنا لهذا المشروع ..وم

 البريطانية من اجل تطوير مناهج كلية العلوم وفتح فرع لها بت ص  أدلة جنائية..

o  واعادة الهيكلة رالتعليم الجامعي العراق بين  التغيياعداد وتقديم دراسة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  المعلوما  الش صية                                 

 االسم: دكتور يوسف حجيم سلطان ظاهر الطائي

  2010اللقب العلمي: أستاذ ) بروفسور ( تم الحصول على اللقب العلمي في عام 

 دكتوراه إدارة األعمالالتخصص العام: 

 والتسويق TQMالتخصص الدقيق: إدارة اإلنتاج والعمليات و الجودة الشاملة 

 مكان العمل الحالي : عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد

ستير تخطيط استراتيجي/ أستاذ الدراسات العليا ) دكتوراه أدارة / ماجستير أدارة /ماجستير مستشفيات / ماج
 دبلوم أدارة محلية /دبلوم تخطيط استراتيجي /دبلوم أدارة مستشفيات (

أشرفت على عشرات طلبة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي وناقش العشرات من االختصاصات المذكورة 
 في أعاله.

 2012عام  من ضمن الخمسين عالم في اإلدارة في الوطن العربي تم اختياري في مصر   
 

 07823399778النقال: 

 اوال : الشهادات الحاصل عليها

 ( ا لجامعة المستنصرية/ العراق. 2001دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال ) -1

 ( جامعة الكوفة/ العراق1997ماجستير في إدارة األعمال لعام ) -2

 ( جامعة القادسية / العراق1993بكالوريوس إدارة األعمال لعام ) -2



 Power(  وبرنامج )Excelخبرة في: نظام التشغيل )وندوز( وبرنامج معالجة النصوص )ورود( وبرنامج )-4
point .)( وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت 

 

 

في العديد من األنشطة التشريعية والبرلمانية ومزج بين العمل التنفيذي الذي مارسه من خالل  ثانيا :وساهم
 عمله في الجامعة وترأسه لقسم اإلدارة مع العمل التشريعي ألجل الوصول إلى الحلول المثلى وساهم في اآلتي:

 المجتمع العراقي.عقد العديد من الندوات والمؤتمرات الخاصة بالجانب التشريعي ودوره في 
 زار العديد من الوزارات ومجالس المحافظات واالقضية والنواحي والتوصل إلى بعض الحلول التي

 ساهمت في حل مشاكل آنية باستخدام األساليب اإلدارية .
 قدم مقترح مشروع المجلس االقتصادي االستراتيجي األعلى الذي يقع على عاتقه وضع الخطط

 طاعات االقتصادية والعمل على زيادة التنمية االقتصادية .االقتصادية لكافة الق
. ترأس المؤتمر االقتصادي األول في قراءة مستقبل العراق االقتصادي المشاكل والحلول 
. قدم العديد من المقترحات االقتصادية إلى اللجنة االقتصادية في مجلس النواب 
جامعية بعد جمع التواقيع إلعادة التصويت ساهم وبشكل مباشر في أعادة صياغة قانون الخدمة ال

 والتعديل على الفقرات التي لم تتوافق مع العمل األكاديمي .
 تقديم العديد من المقترحات لوزارة التجارة والصناعة والتخطيط وهيئة االستثمار الوطنية والقطاع الخاص

 من خالل عمله في اللجنة االقتصادية .
الجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وغيرها في عموم العراق .ساهم في العديد من األنشطة ا 
. مستشارا للعديد من المنظمات العاملة في كافة القطاعات الخدمية والصناعية 
. خبرة وتدريس في المجال اإلعالمي 
 . طور العديد من المنظمات العراقية في المجال اإلداري 



رة واالقتصاد لتقديم دراسات الجدوى االقتصادية واالدارية رئيس المكتب االستشاري في كلية االدا
 والمحاسبية والمالية والمصرفية والسياحية . 

 

 المؤلفات العلمية)الكتب المنجزة وقيد التأليف(:  –ثالثا 

مبادئ اإلدارة نظرة معاصرة : كتاب منهجي يدرس في جميع كليات اإلدارة واالقتصاد في العراق   -1
 م2005 للمرحلة األولى،

إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك، طبع في عمان، األردن، مؤسسة الوراق للنشر  -2
 . وحاليًا يدرس في الجامعة األردنية ككتاب منهجي لجميع الطلبة.2004والتوزيع، 

إدارة نظم الجودة، كتاب منهجي يدرس في جميع كليات اإلدارة واالقتصاد في العراق للمرحلة  -3
 م2005ابعة، الر 

م، كتاب منهجي يدرس في كليات اإلدارة واالقتصاد )جامعة 2006إدارة المخاطر والتأمين،   -4
 البصرة، جامعة القادسية، جامعة الكوفة، جامعة كربالء(.

إدارة الموارد البشرية/ مدخل إستراتيجي متكامل، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة الوراق للنشر  -5
 (.2006والتوزيع،

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، )تم نشره في مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان:    -6
 (.2007األردن، 

 (.2008إدارة التعليم الجامعي، )طبع في عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان: األردن،  -7
 (.2009عمان: األردن، إدارة التسويق االلكتروني )طبع في عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع،  -8
نظم المعلومات اإلدارية في المنشآت الصناعية، )تم التعاقد بخصوص نشره في دار وائل للنشر  -9

 والتوزيع، عمان: األردن،(. 
 (. 2009الذكاء الشعوري، )طبع في عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان: األردن،  -10
هيالت استثمارية، )تم التعاقد بخصوص االستثمار األجنبي المباشر في األردن/ مدخل تس -11

 نشره في مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان: األردن،(. 



 (.2009إدارة عالقات الزبون،)طبع في عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان: األردن،  -12
 (2014أدارة الموارد البشرية قضايا معاصرة )طبع في عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع، -13
ادة الموعودة ...في عصر ظهور االمام المهدي عجل هللا فرجه األنماط والممارسات) القي  -14

 (( 2015طبع في بيروت دار المرتضى للنشر والتوزيع ،
الذكاء األخالقي مدخل لبناء سمعة المنظمة ) طبع في عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع   -15

.2016.) 
مية ) طبع في عمان : دار األيام للنشر والتوزيع مناهج البحث العلمي للعلوم اإلدارية واإلعال  -16

2016 .) 
 (. 2016الرأي العام ) طبع في عمان : دار األيام للنشر والتوزيع   -17
 في دار الكتاب الجامعي . 2019التسويق الحسي  طبع في مصر عام  -18
 ادارة الموارد البشرية كتاب منهجي يدرس في كليات االدارة واالقتصاد  -19
 دار الكتاب الجامعي . 2020لذات كتاب طبع في مصر عام ادارة تسويق ا -20
 2020ادارة التسويق ما بعد الحداثة كتاب طبع في االمارات العربية دار نشر الجامعي  -21
 كتاب تسويق األجيال ما بعد الحداثة تحت التأليف  -22
 التسويق االجتماعي تحت التأليف تم االتفاق مع دار نشر الوراق  -23
 ت التأليف تم االتفاق مع دار نشر الوراقالذكاء االجتماعي تح -24
 المنظمة الذكية تحت التأليف تم االتفاق مع دار نشر الوراق -25
 المرونة التسويقية تحت التأليف دار وائل  -26
 ادارة االنتاج والعمليات مدخل شمولي تحت التأليف الدار العالمية  -27

 

 المؤلفات قيد التأليف : 

 إدارتنا االسالمية  (1
 مدخل لأللفية الثالثة تحت التأليفأدارة المعرفة  (2



 أدارة الحكمة مدخل معاصر للمنظمات ذات االستدامة الالنهائية ،  (3
 

 رابعًا:األبحاث العلمية المنشورة في المجالت والدوريات المحكمة

 دراسة حالة في معمل ألبان القادسية.   Haccpنحو إمكانية تطبيق نظام الـ .1
 س روكيه. قياس ثقافة الجودة باستخدام مقيا .2
 دور الذكاء اإلستراتيجي في تبني إدارة الجودة الشاملة.  .3
 صعوبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.  .4
 دور السلوك األخالقي في تبني إدارة الجودة الشاملة.  .5
 إستراتيجية السوق األزرق ودورها في تحقيق التفوق التنافسي دراسة تطبيقية في معمل بيبسي الكوفة.  .6
 ري ودوره في إستراتيجيات حل الصراع. الذكاء الشعو  .7
 دور معوليه المكائن اإلنتاجية في تحقيق الجودة / دراسة تطبيقية في معمل إطارات بابل.  .8
 استخدام أدوات الجودة الشاملة في تحديد التلف باالعتماد على مخطط باريتو.  .9

 قيق رضا المستهلك. استخدام أدوات الجودة الشاملة باالعتماد على وظيفة نشر الجودة في تح .10
العالقة بين إستراتيجية التنويع والمخاطرة الال نظامية وانعكاس ذلك في تحقيق المحفظة  .11

 االستثمارية الكفؤة/ دراسة تطبيقية.
تقييم طرائق التدريس السائدة وأثرها على العملية التعليمية دراسة تطبيقية في جامعة  .12

 الكوفة.مجله جامعة كربالء 
إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي/دراسة تطبيقية/جامعة الكوفة، مجلة إمكانية تطبيق  .13

 .2005(/السنة: 3الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد األول/العدد )
العولمة وهم جغرافي والدول النامية ضحيتها، مجلة بابل للعلوم اإلدارية واالقتصادية، نشر في  .14

 .2005عام 
تسويق خدمة التعليم الجامعي ومالئمتها مع احتياجات الطلبة/ دراسة تطبيقية في جامعة  .15

 الكوفة/ بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي المقام في كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة البصرة. 



 الدور اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في إدارة عالقات الزبون دراسة تطبيقية.  .16
 . Bar-onري للفرد وأثره على الفريق باستخدام نموذج الذكاء الشعو  .17
 . Jonesمبادئ إدارة الجودة الشاملة ودورها في التغير ألمنظمي باستخدام نموذج  .18
 تحديد العدد األمثل لمحطات الخدمة الصحية باستخدام نماذج صفوف االنتظار. .19
الداخلي ،دراسة تطبيقيه في الرؤية اإلستراتيجية للقيادات الجامعية في ادارة عالقات الزبون  .20

 جامعة الكوفة.
 دور أداء ألجامعه في خدمة المجتمع دراسة تحليليه في جامعة الكوفة. .21
 التسويق العصبي االفتراضات والمستقبليات، دراسة نظريه. .22
 أنموذج تسويق الذات ودوره في مهارات التفكير اإلبداعي. .23
 للزبون . دور التسويق الفيروسي في تحقيق القيمة المستدامة .24
 جودة العدالة الجامعية في ظل ديمقراطية التعليم لتحقيق االعتماد األكاديمي الخاص . .25
دور جودة المنتج في أبهاج الزبون باستخدام نموذج كانو شاركت به في المؤتمر العلمي في  .26

 جامعة الكوفة .
 لقطاع الصناعي .الشراكة ودورها في المناعة التنظيمية . دراسة استطالعية لعدد من مدراء ا .27
 المنظمة الحرباء منظمة العصر الرقمي االفتراضات والمستقبليات. .28
أدارة الحكمة ودورها في تحقيق االستدامة لمنظمات األعمال دراسة تحليلية آلراء عينة من  .29

 القيادات في جامعة الكوفة .
استطالعية آلراء عينة من مقدمي  عالقة وأثر اللقاء الخدمي في سلوك مواطنة الزبون .دراسة .30

 الخدمة والزبائن في القطاع الفندقي لمحافظة النجف األشرف .
 الثقافة المعرفية ودورها في تحقيق المناعة التنظيمية   .31
 دور سلوكيات العمل العاطفي في تعزيز سلوك مواطنة الزبون الخارجي دراسة استطالعية  .32
 ية التنظيمية .القيادة المغناطيسية وأثرها في الجاذب .33

 



نظرية االستدامة الالنهائية وأبعادها في فكر اإلمام علي عليه السالم لبناء الدولة المستدامة  .34
 دراسة تحليلية لعهد مالك االشتر

35. INTELLINENT CUSTOMER BEHAVIOR AND ITS ROLE IN 
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سلطنة عمان . جامعة السليمانيه . المملكة المغربيه . مديرية الجقف الشيعي ) بغداد ( . وزارة التعليم العالي والبحث سجيف 
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 ولحد ا ن.  2004من الفترة  تدريسي

  الدبلجم العالي ورسائل الماجستير وا اريح الدكتجراه .مشرن علمي على بحجث 

 في مجال الدبلجم العالي للتخطيط ا ستراتيجي وادارة المستشفياتوالرسائل وا  اريح عضجا مناقشا لك ير من البحجث 

 والماجستير والدكتجراه.

العليا للدكتجراه والماجستير والدبلجمات ) تخطيط ستراتيجي , ادارة مستشفيات , اداره محليه محاضر في برنامج الدراسات 

) 

 محاضر  ك ر من ثيث دورات في الدبلجم العالي ادارة مستشفيات وتخطيط ستراتيجي.

 مشرفا ورئيس لجنة مناقشات بحجث التخرج لطلبة قسم إدارة اإلعمال لسنجات عديده

 

 :تها وحاضرت فيها ) محاضر (الدورات التي اقم

 

 اك ر من دورة للقيادات ا داريه الجسطى والعليا ) العمداء ومعاوني العمداء ( في رئاسة جامعة الكجفه. -1

المستمر ( للكجادر ا دارية كافه ولمختلف المستجيات في مجا ت  اقام  عدة دورات في جامعة الكجفه ) التعليم -2

 ا داريه والقياديه والسلجكية .



) مدسسة السيد محاضر في اغلب الدورات التي اقيم  في المعهد ا نمائي للتطجير ا داري في النجف ا سرن  -3

 .الشهيد الصدر ) قد (

 عمداء كليات الجامعة كافة . محاضر في دورات القيادة ا داريه للسادة معاوني -4

 محاضر في عدة دورات لمنتسبي وزارة النفط وللمحافظات العراقيه كافة ) الجسط والجنجب ( -5

محاضر لدورات تطجيرية وتدريبيه لكل من ) هيئة الجقف الشيعي.  ا قسام ا داريه وا عيميه في محافظة النجف  -6

تخابات . زراعة النجف . دائرة ا حصاء . ا مانة العامة لمسجد الكجفه ا شرن .هيئة النزاهه . المفجضية العليا لين

 المعظم . العتبة العلجية المقدسه .

( من المنظمة العربيه للتنمية ا داريه ) جمهجرية مصر  T.O.Tحاصل على شهادة اعداد المدربين المحترفين )  -7

 العربيه (

 

 

 -البحوث العلمية المنشورة :
 عنوان البحث

-البحوث المحلية:  
 كلية اآلداب(. \)اثر عملية التقويم في رفع كفاءة أداء العاملين( دراسة ميدانيه )مجلة الغري , جامعة الكوفة-1
)دور األداء االستراتيجي في تنمية القائد اإلداري دراسة تحليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية في جامعة -2

 االنسانيه, كلية الدراسات االسالميه الجامعة.الكوفة (.مجلة الدراسات 
 إدارة المعرفة وأثرها في تحقيق اإلبداع ألمنظمي, مجلة العلوم اإلدارية, كلية اإلدارة واالقتصاد, جامعة الكوفة. -3
تكنوستراتجية إدارة المعلومات في تحقيق جودة التعليم الجامعي وفقآ لمتطلبات سوق العمل. )مصر جامعة  دور 4
 ني سويف(.ب
(. مجلة العلوم 2013زراعة المعرفة واالستثمار في رأس المال البشري ودورهما في مواجهة االحتكار  المعرفي ) -5

 جامعة الكوفة \االداريه.كلية اإلدارة واالقتصاد 
دور المساندة االجتماعية في تدعيم سلوك المواجهة والمقارنة لالحباط في العمل وفقآ لنظرية االحتياجات  -6  

. مجلة العلوم  االداريه . جامعة الكوفة/كلية االداره (2013اإلنسانية الحديثة دراسة تطبيقية في جامعة الكوفة .)
 واالقتصاد.  

اتيجية تقويم اداء الموارد البشرية لتعزيز االنتماء المنظمي . دراسة تطبيقية التفكير االستراتيجي ودوره في استر     -7
 جامعة الكوفة   \كلية االدارة واالقتصاد  \( مجلة العلوم االدارية واالقتصادية  2016في معمل سمنت الكوفة ) 

 لجامعة.  القدرات الجوهريه ودورها في تحقيق االداء العالي. دراسة تحليليه في كلية الكفيل ا -8
تأثير القابليات الدينامية في تحقيق االداء المنظمي المستدام ) دراسة تحليلية الراء عينة من استاذة جامعة  -9

 جامعة كربالء. \( مجلة العلوم االدارية واالقتصادية  2019الكوفه ) 



المصارف  اثر القيادة الواعية في دعم التغيرات الزاحفه االيجابية ) دراسة استطالعية في فروع -10
مصرف بابل االهلي ( في محافظة النجف االشرف )  –المصرف االسالمي  –االهلية ) البصره لالستثمار 

 ( مجلة العلوم االداريه الجامعة العراقيه . 2019
 اثر انماط القيادة االدارية في تحسين االداء الوظيفي . دراسة تحليلية في رئاسة جامعة الكوفه .  -11
) دراسة تحليليه لطلبة الدراسات العليا في جامعة  شئين وتأثيره في التمكين النفسيتطوير القادة النا -12

 نجف \( مجلة العلوم االسالميه  2018الفرات االوسط ) 
ودورها في تحقيق الريادة االكاديميه ) دراسة  االستراتيجيات والمتطلبات التنظيمية الدارة المعرفه  -13

 تحليله من وجهة نظر اكاديميه (.
مقدرات المورد المعرفي : مدخل استراتيجي لتحقيق االداء العالي ) دراسة تحليليه الراء عينة من  -14

 اساتذة كلية الكفيل الجامعه في النجف االشرف .
دور االبداع االستراتيجي في تحقيق التمايز التنظيمي ) دراسة مقارنه لبعض المستشفيات االهليه  -15

 في بابل .
واثره في تولي المناصب االداريه ) دراسة تطبيقيه في كلية االدارة واالقتصاد  اختيار الموارد البشريه -16

 جامعة الكوفه . \
متطلبات ومعوقات التخطيط االستراتيجي في الدوائر الحكومية ) دراسة تطبيقية في ديوان محافظة  -17

 النجف االشرف.
عيه الراء عينه من الموظفين دور المنظمات الرياديه في تحقيق الجدارات الجوهريه ) دراسة استطال -18

 في ديوان محافظة النجف االشرف .
اثر االستراتيجيات الهجينه في تحقيق االستباقية التنظيميه ) دراسة ميدانية لعينه من العاملين في  -19

 القطاع الخاص لصناعة االسمنت .
العاملين في القطاع  دراسة ميدانية لعينه من   اثر االنتاج الذكي في تحقيق االستباقية التنظيمية )  -20

 الخاص لصناعة االسمنت .
                داء المنظمي )دراسة تطبيقية في وزارة الكهرباء العراقيه .دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق اال -21

     

 

 



   -المناقشات : 

 تمت مناقشة الكثير من بحوث الدبلوم العالي والماجشتير والدكتوراة

 المؤتمرات المحلية والندوات:-
 

مشاركات في الموتمرات المحلية التي انعقدت في داخل العراق ولي مشاركات في ندوات   علميه محليه وورش -1
 عمل.

.مشاركة في مؤتمرات عالمية في ماليزيا واندونيسا والصين ومصر – 2  
دور الكليات الحكومية في دعم الكليات والجامعات االهلية . فندق  مشارك في مؤتمر وزارة التعليم العالي . -3

 عشتار . بغداد
 

 الدورات :
 

 المشاركة في دورات عديدة في مجال التطوير اإلداري واالداره الوسطى. -1
أقمت عدة دورات في جامعة الكوفة ودوائر ألمحافظه )محاضر( في مجاالت مختلفة تخص الجوانب االداريه  -2

 والقيادية والسلوكية) مجلس المحافظة, دائرة االرشاد الزراعي, هيئة االعالم في محافظة النجف, منتسبي وزارة النفط(
ائي للتطوير اإلداري )مؤسسة السيد الشهيد الصدر قدس محاضر في اغلب الدورات التي أقيمت في المعهد اإلنم -3

 سره الشريف(.
 محاضر في دورة القيادات اإلدارية العليا التي أقيمت في رئاسة جامعة الكوفة للسادة العمداء ومعاوني العمداء. -4
ارية التي أقيمت في محاضر في دورة القيادات االداريه الوسطى لمعاوني العمداء ورؤساء األقسام العملية واإلد -5

 رئاسة جامعة الكوفة . ) ولدورتين متتاليتين (.
محاضر في دورات تدريبية  لمنتسبي  وزارة النفط الشركة العامة للمنتجات النفطية فرع الفرات األوسط والنجف  -6

 المهارات االداريه.والمثنى وكربالء والقادسية, وكذلك دوائر المحافظة كافة في مجال التخطيط االستراتيجي وتنمية 
محاضر في دورات إعداد المدربين المحترفين لمنتسبي مجلس المحافظة واألمانة الخاصة لمسجد الكوفة المعظم  -7

 والشركة العامة للمنتجات النفطية فرع الفرات األوسط ولفترات متعاقبة حسب نظام آلية التعاون في كليتنا.
جمهورية مصر العربية والخاصة باعداد  –المنظمة العربية للتنمية االدارة  من  T.O.Tحاصل على شهادة  -8

 المدربين المحترفين .



محاضر في دورة اعداد وتأهيل الكوادر االداريه المتقدمة لمنتسبي هيئة الوقف الشيعي ومن كافة محافظات العراق  -9
رة النجف) خاصة بالمدراء العامون ( وحضرها السيد ولدورتين متتاليتين االولى في فندق زمزم والثانية في غرفة تجا

 المفتش العام في الهيئة .
قمت باعداد دراسات جدوى لكل من ) العتبه العلوية المقدسة باستثمار مطار النجف, اكثر من دراسة في انشاء  -10

لمرقد السيد الشهيد محمد المصانع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص, اعداد النظام الداخلي والهيكلية التنظيميه 
محمد صادق الصدر )قد(, اعداد وتنقيح وثيقة االصالح السياسي لمكتب السيد الشهيد الصدر )قد(,تقديم دراسات 

 جدوى لمشاريع استثماريه للهيئة االسشاريه لمكتب السيد الشهيد الصدر )قد(.
التنمية  –االدارة الرشيده –شرف في مجاالت اعداد دراسة في مجال التخطيط االستراتيجي لمحافظة النجف اال -11

 تنمية االقتصاد المحلي . –البشريه 
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 املشاركات باملؤتمرات العلمية العاملية والعربية:

تم حضور العديد من المؤتمرات العلمية العالمية والعربية في الجامعات االجنبية والعربية والدولية نذكر منها 
 على سبيل المثال: 

 International Academic Conference onفي   مشاركة بحثية للدكتور هاشم العبادي (1
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مؤتمر الريادة واالستدامة في قطاع االعمال والذي اقامته جامعة فيالدلفيا كلية شارك في  (2

  2018لعام  االعمال في االردن

لعام  مشاركة بحثية للدكتور هاشم العبادي في املؤتمر الدولي للجامعة اللبنانية الفرنسية (3

2016 .  

 ) 2007)في املؤتمر العلمي العاملي في ماليزيا لعامشارك في   (4

استقالل الجامعات في املرحلة االنتقالية تونس نموذجا( في  )مؤتمرشارك في املؤتمر العلمي  (5

 2012لعام  تونس

اقتصاد املعرفة" في املؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر شارك  (6 بعنوان " ذكاء األعمال و

 . جامعة الزيتونة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  2012أبريل –نسيان  26-23للفترة من 

 املشاركات باملؤتمرات العلمية املحلية:

منها  تم حضور العديد من المؤتمرات العلمية والندوات المحلية في الجامعات العراقية والعربية والدولية نذكر
 على سبيل المثال: 

، 2006نيسان،  -19- 18شارك في المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  (1
 في رحاب جامعة كربالء، تحت شعار )بالبحث العلمي نبني مستقبل العراق(.  

قتصاد في جامعة الكوفة شارك في الندوة العلمية الثانية التي أقامها قسم االقتصاد / كلية اإلدارة واال (2
وتحت شعار )النهوض باإلنسان وتوسيع خياراته ضمانة لمستقبل أفضل( بعنوان )التنمية البشرية في 

 . جامعة الكوفة. 2006أيار/ مايو  8العراق: الواقع والمتطلبات( االثنين المصادف 
، 2007آذار،  -15- 14شارك في المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة البصرة  (3

 في رحاب جامعة البصرة، تحت شعار )من أجل تفعيل دور الجامعات في المجتمع العراقي(.  
، 2007آذار،  -18- 17شارك في المؤتمر العلمي الثاني لكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  (4

 في رحاب جامعة كربالء، تحت شعار )بالبحث اإلستراتيجي نبني مستقبلنا(.
في  /2007نيسان/  /32 -22شارك في المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة واسط  (5

 رحاب جامعة واسط، تحت شعار )اإلدارة واالقتصاد عصب الحياة لحاضر العراق ومستقبله(. 

http://staff.uokufa.edu.iq/news_details.php?hashimf.dabbass&recordID=1289


ي رحاب ، ف2007/أيار،  9شارك في الندوة العملية األولى لكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية  (6
 الواقع والرؤية المستقبلية(. –جامعة القادسية، تحت شعار )جودة األداء الجامعي 

 . 2008أربيل، لعام  -كردستان -شارك في المؤتمر العلمي العالمي األول المقام في العراق (7

 (. 2009شارك في المؤتمر العلمي العالمي في ماليزيا لعام ) (8

شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الذي أقيمت مؤخرًا في الجامعات العراقية ومنها )الجامعة  (9
 -2010جامعة البصرة( ولألعوام ) -جامعة الكوفة -جامعة القادسية -جامعة كربالء -المستنصرية

2012 .) 
 -3 -20-19ترة من )شارك في أعمال المؤتمر الثالث للجودة الذي أقيم مؤخرًا في جامعة الكوفة للف (10

 ( تحت شعار )ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي رؤيتنا لتطوير التعليم العالي(. 2012

كمقرر ألحدى الجلسات العلمية والذي أقيم مؤخرًا في جامعة  العلمي السادسشارك في أعمال المؤتمر  (11
الي والبحث العلمي في ستراتيجيات التعليم العإهمية ( تحت شعار )أ 2012/  13-12البصرة للمدة )

 (.   تدعيم العملية اإلنمائية
خبرة في: نظام التشغيل )وندوز( وبرنامج معالجة النصوص )ورود( وبرنامج الخبرات العلمية : 

(Excel ) 
 ( وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(. Power pointوبرنامج ) 

 الخبرات العملية: 

 .الحكومية تدريبي واستشاري للعديد من المؤسسات

 الخبرات األكاديمية  

 .  2007 -2006رئيس قسم المكتبة في كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة لعام  (1
 تدريسي في قسم إدارة أعمال / كلية إدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة ولحد اآلن.  (2
 . 2007 -2005محاضر في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية /  (3
 المعهد التطويري لتنمية الموارد البشرية.    محاضر في  (4



 ترأس عدة لجان داخل الكلية. (5

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا.   (6

 الكتب املؤلفة:  

إدارة الموارد البشرية/ مدخل إستراتيجي متكامل، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة الوراق للنشر  (1
 )كتاب مشرتك( (. 2006والتوزيع،

الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على إستراتيجيات الخيارات المالية، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة  (2
 )كتاب مشرتك((. 2007الوراق للنشر والتوزيع،

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة الوراق للنشر  (3
 )كتاب مشرتك((. 2008والتوزيع،

د اإلداري، كتاب منهجي يدرس في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الكوفة للمرحلة الثالثة في االقتصا (4
 )كتاب مشرتك(. (2008)قسم إدارة األعمال، 

إدارة التعليم الجامعي مفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصر، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة  (5
 )كتاب مشرتك((. 2008الوراق للنشر والتوزيع،

)كتاب  (.2009تسويق اإللكتروني، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،ال (6
  مشرتك(

)كتاب  (.2009إدارة عالقات الزبون، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، (7
 مشرتك(

 IIUM Press (Internationalالجودة،  -المناهج–التعلم العالي في العالم اإلسالمي، اإلدارة  (8
Islamic University Malaysia( الجامعة اإلسالمية الماليزية الدولية. لعام ،)كتاب (. 2009(

 مشرتك(
التسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي معاصر، )طبع في عمان: األردن: مؤسسة الوراق للنشر  (9

 )كتاب مشرتك( (2010والتوزيع،



)كتاب (. 2010إدارة التأمين والمخاطر، )طبع في عمان: األردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع، (10
 مشرتك(

التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم اإلدارية الحديثة، )طبع في عمان: األردن:  (11
 )كتاب مشرتك((. 2010مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،

منظور إستراتيجي، )طبع في عمان: األردن: دار صفاء للنشر  –نظم إدارة المعلومات   (12
 )كتاب مشرتك( (.2011والتوزيع،

اإلدارة اإلستراتيجية المستدامة مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثة، )طبع في عمان: األردن:  (13
 )كتاب مشرتك((. 2012مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،

تدامة مدخل لإلدارة المستدامة، )طبع في لبنان: دار الكتب العلمية للنشر بطاقة العالمات المتوازنة المس (14
 )كتاب مشرتك((. 2012والتوزيع،

 (. 2015دار صفاء للنشر والتوزيع،  -قضايا معاصرة، )طبع في عمان –إدارة الموارد البشرية  (15
 ( 2015دار صفاء للنشر والتوزيع،  -السيناريو اإلستراتيجي )طبع في عمان (16
 (، كتاب مشترك. 2016دار األيام للنشر والتوزيع،  -مناهج البحث العلمي، )طبع في عمان (17
 العراق. -الحلة  -(2017دار الصادق للنشر والتوزيع) -المبادئ واالساسيات –اإلدارة اإلستراتيجية  (18
 ( 2018دار صفاء للنشر والتوزيع،  -التفكير اإلستراتيجي )طبع في عمان (19

 

 دها املناصب التي تقل

 مكان العمل   املدة من إىل    املنصب ت

 –كلية اإلدارة واالقتصاد  2007 - 2006 رئيس قسم المكتبة   1
 جامعة الكوفة 



معاون العميد للشؤون العلمية  2
 والدراسات العليا 

 –كلية اإلدارة واالقتصاد  . 2018 – 2016
 جامعة الكوفة

مدير تحرير مجلة الغري للعلوم  3
 االقتصادية واالدارية 

 –كلية اإلدارة واالقتصاد  . 2018 – 2016
 جامعة الكوفة

 املساهمات في خدمة املجتمع:  

 نوع املساهمة   التاريخ    مكان تقديم املساهمة ت

دورات تطويرية في التخطيط  1
 اإلستراتيجي 

  2019 -2012من عام 

 محاضر 

عضو لجنة إعادة هيكلة الوزارات  2013 رئاسة مجلس الوزراء  2
 ودمجها 

 

 الجوائز والهدايا:  

 التاريخ   اجلهة املاحنة    عنوان اجلائزة ت

 2011- 10 -26 جامعة بغداد  حاصل على درع جامعة بغداد 1

جائزة السبط الشهيد االمام الحسين بن  2
 علي )ع( الدولية لالبداع الفكري 

 2016 الجامعة االسالمية 

جائزة سيد االوصياء العالمية لالبداع  3
 الفكري واالدبي

 2016 امانة مجسد الكوفة 



 

 التلطيف والتشكرات 

حاصل على كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الكوفة األستاذ الدكتور )عبد الرزاق عبد جليل  (1
 . 2006 /30/10العيسى( بتاريخ 

حاصل على شهادة تقديرية من رئيس جامعة كربالء األستاذ الدكتور )مفيد جليل عوض( رئيس  (2
 . 20/4/2006المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالء، بتاريخ 

حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ الدكتور )مازن عيسى الشيخ راضي( عميد كلية  (3
 . 26/6/2006د/ جامعة الكوفة، بتاريخ اإلدارة واالقتصا

حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ الدكتور )حاكم محسن محمد( عميد كلية اإلدارة   (4
 م.2006/ 6/ 4واالقتصاد/ جامعة كربالء، بتاريخ 

حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ الدكتور )مازن عيسى الشيخ راضي( عميد كلية  (5
  961العدد  /29/3/2007القتصاد/ جامعة الكوفة، بتاريخ اإلدارة وا

حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ الدكتور )مازن عيسى الشيخ راضي( عميد كلية  (6
 .  962.العدد 29/3/2007اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة، بتاريخ 

لشيخ راضي( عميد كلية حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ الدكتور )مازن عيسى ا (7
 م. 30/4/2007اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة، بتاريخ 

حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ الدكتور )حاكم محسن محمد( عميد كلية اإلدارة  (8
 م. 2007/  4/ 2واالقتصاد/ جامعة كربالء، بتاريخ 

تور )رحمن حسن علي( عميد كلية حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ المساعد الدك (9
 م.2007/  4/ 23اإلدارة واالقتصاد/ جامعة واسط، بتاريخ 

حاصل على كتاب شكر وتقدير من قبل األستاذ المساعد الدكتور )موسى خلف عواد( عميد كلية  (10
 .2007/ 5/ 8اإلدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية، بتاريخ 



ربالء األستاذ الدكتور )مفيد جليل عوض( رئيس حاصل على شهادة تقديرية من رئيس جامعة ك (11
 .  17/18/2007المؤتمر العلمي الثاني لكلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالء، بتاريخ 

حاصل على شهادة تقديرية من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة البصرة األستاذ المساعد  (12
لمؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة الدكتور )مصطفى مهدي حسين( رئيس اللجنة التحضيرية ل

 م.3/2007/ 15- 14واالقتصاد/جامعة البصرة، بتاريخ 
حاصل على شهادة تقديرية من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة واسط األستاذ المساعد الدكتور  (13

ط، )رحمن حسن علي( رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر األول لكلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة واس
 م.4/2007/ 23 - 22بتاريخ 

حاصل على شهادة تقديرية من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية األستاذ المساعد  (14
الدكتور )موسى خلف عواد( رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة 

 م. 5/2007/ 9واالقتصاد/جامعة القادسية، بتاريخ 
الكفاءة باللغة اإلنكليزية من المركز الخامس جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات حاصل على شهادة  (15

 . 2002 /3 /9بتاريخ  /
حاصل على شهادة كفاءة حاسوب من مركز الحاسبة اإللكترونية/ رئاسة جامعة الكوفة/ بتاريخ  (16

7/9/2003 . 
طرائق التدريس في دورة حاصل على شهادة تأهيلية من جامعة الكوفة قسم الشؤون العلمية/ مركز  (17

 .23/7/2006( في جامعة الكوفة/ بتاريخ 5)التأهيل التربوي وطرائق التدريس/

حاصل على كتابي شكر وتقدير من قبل الوكيل العلمي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في  (18
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

قدير من قبل مدراء عامين في دوائر ومؤسسات الدولية حاصل على العديد من كتب الشكر والت (19
 العراقية. 

 كتب شكر وتقدير من عمداء الكليات.  25حاصل على  (20

 كتب شكر وتقدير من رؤساء الجامعات.  35حاصل على  (21

 حاصل على تسعة كتب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.  (22



 أمور أخرى: 

 استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات.  -1
 القراءة والمطالعة.  -2

 المراسلة عبر البريد اإللكتروني.  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السيرة العلمية

 

 

 معلجمات شخصية

 

 االسم الرباعي واللقب/ قاسم محمد مظلوم حمود العنزي

 الجنس / ذكر

 الديانة / مسلم

 1967 /1/10مكان وتاريخ الميالد / الكوفة 

 الجنسية / عراقية

 kassimm.alenizi@oukufa.edu.iqالبريد اإللكتروني/ 

 www.mng.kufauniv.com/teaching/kasemmohamed. /الموقع االلكتروني

 07706807779-07801001631رقم الموبايل / 

 وفة / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم إدارة األعمالمكان العمل / جامعة الك

  3733 /19الدار  –حي كندة  –قضاء الكوفة  –السكن/ محافظة النجف 

 اللقب العلمي / أستاذ

 الشهادة / دكتوراه

 االختصاص العام/ إدارة األعمال

 والعمليات/ نظم إدارة الجودة جاالختصاص الدقيق / إدارة اإلنتا

 2002/ 12/8ي الدولة: تاريخ أول تعين ف

 :)التحصيل الدراسي( الشهادات الجامعية

 

 السنة الجهة المانحة الشهادات األكاديمية ت

http://www.mng.kufauniv.com/teaching/kasemmohamed
http://www.mng.kufauniv.com/teaching/kasemmohamed


1999 /11 /1 جامعة الكوفة عمالاأل إدارةبكالوريوس   .1  

 2002 /3 /3في  1309 جامعة الكوفة عمالاأل إدارةماجستير   .2

 28/6/2015في  3734د.ع  جامعة بغداد دكتوراه إدارة األعمال  .3

 

 :يعلمالتدرج ال

 إلى –الفترة من  الجهة لقبال ت

 -2002/ 12/8في 4742 واالقتصاد دارةجامعة الكوفة/ كلية اإل مساعد مدرس  .1

 2008 /8 /14في  11399ت ق  واالقتصاد دارةجامعة الكوفة/ كلية اإل مدرس  .2

 20/12/2015في  26756ت ق  واالقتصاد دارةجامعة الكوفة/ كلية اإل مساعد أستاذ  .3

 28/1/2021في 2003ت ق /  جامعة الكوفة/ كلية اإلدارة واالقتصاد أستاذ  .4

 

 عنجان الرسالة أو األ روحة العلمية:
 

 .في معمل سمنت الكوفة القديم( ISO 9000)دراسة إمكانية تطبيق المواصفة القياسية الدولية  :الماجستير-أ

 

 .في الجامعات العراقية بحث ميداني في جامعتي بغداد والكوفة Quacquarelli Symonds-QSإمكانية تطبيق معيار :الدكتوراه-ب

 

 

 جيدها:اللغات التي ا

 محادثة كتابة وقراءة درجة اإلجادة اللغات ت

 √ √ %100 العربية  .1

 √ √ %50 االنَكليزية  .2

 



 ها:تالمهام الجظيفية التي تقلد

 إلى – الفترة من جهةال منصبال ت

 10/3/2003 – 1/9/2002 ديوان الجامعة توثيق المعلوماتوحدة   .1

 1/11/2004  -2003/ 10/3 واالقتصاد دارةكلية اإل مقرر قسم التعاون  .2

 2/11/2005 -2004 /9 /21 ديوان الجامعة مسؤول قاعدة البيانات  .3

 -1/11/2004 واالقتصاد دارةكلية اإل مقرر قسم المحاسبة  .4

 19/4/2007 -6/10/2005 ديوان الجامعة مدير الشؤون اإلدارية  .5

 21/10/2010-14/10/2009 واالقتصاد دارةكلية اإل عمالاأل إدارةمقرر قسم   .6

 9/3/2014 -31/10/2013 واالقتصاد دارةكلية اإل مدير شعبة الجودة واألداء  .7

 - 31/3/2016 واالقتصاد دارةكلية اإل مسؤول شعبة الحسابات  .8

 10/10/2008منذ  واالقتصاد دارةكلية اإل ممثل الجودة  .9

 2013 /24/6 كلية اإلدارة واالقتصاد عضو ارتباط مركز التوظيف  .10

11.  
عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات 

 اإلدارة االقتصاد 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي
 ولحد اآلن 2016

 2017 /3 /19 واالقتصاد دارةكلية اإل مدير الجودة واألداء الجامعي  .12

 19/4/2018 كلية اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية  .13

 2018 /9/10 كلية اإلدارة واالقتصاد كتب االستشاريمرئيس ال  .14

 25/11/2019 -4/11/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد رئيس قسم إدارة األعمال  .15

 

 :قم  بتدريسها التيالمقررات الدراسية 

 ولحد اآلن.  2007األولية. منذ العام الدراسي  دراساتلطلبة ال ةالجود إدارةنظم  .1

 2017-2016العليا. العام الدراسي  دراساتالجودة في المنظمات الصحية لطلبة ال إدارة .2

 2017-2016تجارة الكترونية لطلبة الدراسات األولية. العام الدراسي  .3

 2017-2016و 2016-2015تنمية مستدامة لطلبة الدراسات العليا. العام الدراسي  .4

 2015-2014تنمية وتنمية أقاليم لطلبة الدراسات العليا. العام الدراسي  .5

 2017-2016المواد والمستلزمات لطلبة الدراسات العليا. العام الدراسي  إدارة .6

 2017-2016حماية البيئة النظم الجودة لطلبة الدراسات العليا. العام الدراسي  إدارة .7

 2016-2015بة البكالوريوس. العام الدراسي المنظمة والسلوك التنظيمي لطل إدارة .8

 2017-2016و 2016-2015لطلبة الدراسات العليا. العام الدراسي  SPSSبرامجيات الحاسوب  .9

 2006-2005العام الدراسي  .سنظم المعلومات اإلدارية لطلبة البكالوريو .10

 2004-2003العام الدراسي  .سالخطر والتامين لطلبة البكالوريو إدارة .11

  2006-2005األعمال الدولية لطلبة الدراسات األولية. العام الدراسي إدارة  .12

 2005-2004العام الدراسي  .سالبكالوريوإدارة المواد لطلبة  .13



 2010العام الدراسي  راسات العليا.دتسويق الخدمات الصحية لطلبة ال .14

 2003-2002العام الدراسي  .سبحوث العمليات لطلبة البكالوريو .15

 2009-2005العام الدراسي  .سلطلبة البكالوريومبادئ المحاسبة  .16

 البحجث العلمية المنشجرة:

 سنة النشر مكان النشر عنوان البحث  

 مجلة الكوفة/ جامعة الكوفة تأثير العالمة التجارية على سلوك المستهلك  .1
في  3العدد  8المجلد 

2007 

2.  

قياس الوق  كأسلوب لغرض استغالل األيدي العاملة في 

الالنمطية/ دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األعمال 

 السيارا  في اإلسكندرية/ قسم الصيانة

مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية

في  9العدد  2المجلد 

2008 

3.  
إمكانية تطبيق مدا ل التحسين المستمر في التعليم الجامعي 

 دراسة ميدانية في كلية اإلدارة واالقتصاد
 2008في  12العدد  دراسا  الكوفةمجلة مركز 

 2009في  7العدد  مجلة دراسا  إسالمية دور التحسين المستمر في تحقيق األداء الجامعي  .4

5.  
في تحقيق األداء الجامعي دراسة  Demingاست دام نموذج 

 ميدانية في كلية اآلداب/ جامعة الكوفة
 2011في  21العدد  مجلة مركز دراسا  الكوفة

6.  
است دام معايير االعتماد األكاديمي في العملية التعليمية واقع 

 دراسة تجريبية لعينة من كليا  جامعة الكوفة

مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية

في  32العدد  9المجلد 

2015 

7.  
 المجلة العراقية للعلوم اإلدارية -QSآليا  تطوير الجامعا  على وفق معيار الترتيب العالمي 

 43العدد  11المجلد 

 2015في 

8.  

 QS-Quacquarelliآليا  تطوير الجامعا  على وفق معيار 

Symonds  ً  جامعة بغداد أنموذجا

مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية

في /49العدد 

16/2/2015 

9.  
دراسة -است دام قواعد الجدولة في تحسين جودة ال دمة الصحية

 في مستشفى النسائية واألطفال في الديوانية. ةتطبيقي

مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية

في  3العدد  14المجلد 

2017 

10.  
دراسة -تحسين أداء محققي هيئة النزاهة باست دام نموذج ديمنك

 حالة من مكتب تحقيق النجف األشرف.

مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية

في  2العدد  14المجلد 

2017  

 2021في  60العدد  مجلة مركز دراسا  الكوفة العالقة بين الالمركزية اإلدارية وتمكين الموظفين  .11

12.  

(Effect of Doctors' Empowerment on 

Quality of Health Service) 

 

Change Management 

Journal, 

Article Accepted 

Date-28-Sep-

2020 



13.  

(Continuous Improvement According to the 

Japanese Kaizen Approach for Developing 

University Performance) 

International Journal of 

Supply Chain 

Management 

Vol. 9, No. 5, 

October 2020 

14.  

(The Impact Of Work Life Quality On 

Organizational Commitment In Service 

Organizations – Analytical Study At The 

Faculty Of Management And Economics, 

University Of Kufa) 

International Journal of 

Management (IJM), 

Volume 11, Issue 

11, November 

2020 

 

 

 :التي أشرن عليها الرسائل(, )ا  اريح

 

 السنــة القســـم األطروحة أو الرسالةاسم  ت

 اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي لمقدمي الخدمات التمريضيةالرقابة   .1
 إدارة

 عمالاأل

مستشفيات/  إدارةدبلوم 

2011 

 دور الحوكمة االلكترونية في تحقيق األداء العالي  .2
 إدارة

 عمالاأل

تخطيط دبلوم 

 2016استراتيجي / 

3.  
استخدام قواعد الجدولة للمالكات الصحية لتحسين جودة  إمكانيةدراسة 

 الخدمة الصحية

 إدارة

 عمالاأل

مستشفيات/  إدارةدبلوم 

2017 

4.  
نموذج  باستخداممحققي النزاهة  ءرفع أدادور التحسين المستمر في 

 ديمنكدراسة حالة في مكتب تحقيق النجف األشرف

 إدارة

 عمالاأل

تخطيط دبلوم 

 2017استراتيجي / 

 تحسين األداء الجامعي باستخدام أسلوب المقارنة المرجعية  .5
إدارة 

 األعمال
 2017ماجستير /

6.  

 تحسين األداء التشغيلي في ظل مبادئ إدارة لجودة الشاملة

 

إدارة 

 االعمال
 2018ماجستير/ 

7.  

دور أخالقيات المهنة في دعم الشفاء البيئي لتحقيق التنمية المستدامة/ 

 بغداد-مستشفى اليرموك التعليمي دراسة حالة في 

 

إدارة 

 االعمال

دبلوم إدارة مستشفيات/ 

2019 



8.  
العالقة بين الالمركزية اإلدارية وتمكين الموظفين في مديرية 

 العمل والشؤون االجتماعية في محافظة الديوانية

إدارة 

 االعمال

دبلوم إدارة محلية 

2020 

9.  
االجتماعية في العالقة بين التأثير التفاعلي لجودة العالقات 

 التسويق الخفي واستغراق الزبائن

إدارة 

 االعمال
 2020ماجستير/ 

 المشاركة في المدتمرات والندوات:

 نوع المشاركة التاريخ مكان االنعقاد اسم الندوة ت

1.  
( ودورها في GISندوة موسعة حول نظم المعلومات )

 خدمة المجتمع
 مستمع 22/10/2007 رئاسة جامعة الكوفة

2.  
الجودة مدخل لتطوير كفاءة وفاعلية  إدارةندوة نظم 

 العمل في المؤسسات
 مناقش 30/10/2007 رئاسة جامعة الكوفة

 عضو لجنة 2009 /12 /29 رئاسة الجامعة مؤتمر ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  .3

4.  
متطلبات بناء الخطط الدراسية واالسترشادية للمرحلة 

 المقرراتالجامعية في نظام 

كلية علوم الحاسوب 

والرياضيات/ جامعة 

 الكوفة

 مناقش 24/2/2019

5.      

 

 المساهمات في خدمة المجتمع:

 نوع المساهمة التاريخ مكان تقديم المساهمة ت

دورة حول شبكات العمل )تخصص بحوث العمليات( في الشركة العامة لإلسمنت   .1

 الجنوبية.
 محاضر 2004

 محاضر 2006 لموظفي وأساتذة الكلية لنشر الجودة في داخل الكلية.دورات تدريبية   .2

 محاضر 2009 دورات تدريبية لموظفي وأساتذة الكلية لنشر الجودة في داخل الكلية.  .3

 محاضر 2009 في معمل الخياطة. ISOدورة في تدقيق نظم الجودة   .4

 محاضر 2009 فرع النجفدورة تطوير المالكات الرياضية / وزارة الشباب والرياضة /   .5

 محاضر 2010 المخازن / لمسئولي مخازن كليات الجامعة. إدارةدورة في   .6

 محاضر 16/3/2016 ثقافة ووعي بيئي/ موظفي الكلية  .7

 مشارك 8/5/2018 ورشة التعايش السلمي  .8



 حضور 2019 /5/2-4 فندق الرشيد بغداد /2019ملتقى الرافدين   .9

 محاضر 11/11/2019 جامعة الكوفة –دورة القيادات اإلدارية العليا/ مركز التعليم المستمر   .10

دورة تطوير وتأهيل المهارات اإلدارية لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد   .11

 االنشائية/ المكتب االستشاري في الكلية
 محاضر 2019/  12/12

لموظفي دوائر الدولة/ المكتب االستشاري دورة تطوير وتأهيل المهارات اإلدارية   .12

 في الكلية
 محاضر 22/1/2020

تقديم استشارات اقتصادية محاسبية إدارية لمشروع انشاء محل موبايالت/ المكتب   .13

 االستشارية في الكلية
 دراسة جدوى 14/6/2020

 محاضر 23/12/2020 الكوفةجامعة -تنمية المهارات اإلدارية وفق منهجية كايزن/ مركز التعليم المستمر  .14

 محاضر  27/12/2020 جامعة الكوفة-دورة القيادات األمنية الوسطى/ مركز التعليم المستمر  .15

 

 

 نشا ات العلمية والمهنيةال

 

 اللجان )في الكلية(: عضجية-أ

 

 تاريخه اإلداريرقم األمر  المنصب موضوع اللجنة ت

 2010-2009  عضوا   اللجنة العلمية في القسم  .1

 27/4/2010 2268 عضوا إعداد دليل الجودة  .2

 29/7/2010 3856 عضوا مجلس ضمان الجودة  .3

 5/9/2010 4900دع/ عضوا االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا  .4

 20/5/2013 3547 عضو االمتحانية الدائمة في القسم  .5

 22/5/2013 3626 عضوا االمتحانية للدراسات العليا  .6

 3/11/2013 5501 رئيسا   جودة األداء  .7

 26/11/2013 5802 عضوا ضمان الجودة في الكلية  .8

 7/1/2014 53 عضوا متابعة متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية  .9



 12/2/2014 535 عضوا إعداد الملف التقويمي  .10

 1/3/2014 790 رئيسا QSتحديث بيانات استمارة   .11

 4/5/2014 1087 عضوا الكليةمناقشة بحوث التخرج على مستوى   .12

 12/5/2014 1750 عضوا   غرفة عمليات العداد وتهيئة يوم العلم  .13

 19/11/2014 3879 عضوا التخطيط االستراتيجي  .14

 8/4/2015 1244 عضوا   اعداد تقرير التقويم الذاتي  .15

 3/11/2015 3499 عضوا   ملئ بيانات تقرير التقويم الذاتي لبرنامج االعتماد المؤسساتي  .16

 4/1/2017 6 رئيسا   اكمال محاور أداء األقسام العلمية  .17

 11/10/2017 4462 رئيسا   لجنة إدارة الجودة  .18

 20/11/2017 4939 عضوا   االتجاهات التعليمية التي انتهجت في ظل داعش اإلرهابي  .19

 13/3/2018 1110 عضوا   تدقيق حسابات التدريسيين في المواقع االلكترونية  .20

 24/4/2018 1905 رئيسا   الخطة االستراتيجية للكلية  .21

 2018 /17/9 3676 رئيسا   توزيع أعمال ومهام األجراء اليومين  .22

 17/9/2018 3677 رئيسا   توزيع الموظفين حسب الهيكلية الجديدة  .23

 27/11/2018 4767 رئيسا   مجلس ضمان الجودة في الكلية  .24

    للرسائل والبحوثعضوية لجان المناقشة والتقويم   .25

 

 اللجان )في الجامعة(: عضجية-ب

 

 تاريخه رقم األمر الجامعي المنصب موضوع اللجنة ت

    رسم الهيكل التنظيمي األول للجامعة  .1

 14/12/2008 18643ب ت/ عضوا الجودة على مستوى الجامعة إدارةممثلي لجنة   .2

 29/10/2009 20810ش ت/ عضوا أعداد دليل الجودة للجامعة  .3

 11/11/2009 21841ش ت/ عضوا ضمان الجودة في الجامعة عمالالتدقيق الداخلي أل  .4



 تاريخه رقم األمر الجامعي المنصب موضوع اللجنة ت

 22/11/2009 22636ش ت/ عضوا الجان المساندة لمؤتمر الجودة  .5

 30/5/2013 14591ج د/ عضوا التدقيق الداخلي لكليات الجامعة  .6

 11/10/2016 17533د/  ج عضوا   الهيئة االستشارية لمجلس ضمان الجودة في الجامعة  .7

 19/2/2017 3714ش ت/  عضوا على الجامعة المستنصرية ةاللجنة التدقيقي  .8

 13/9/2017 10/17780ش ت/ عضوا اللجنة المركزية للتصنيف الوطني  .9

 2/5/2018 10574أم/  عضوا   لجنة غرفة عمليات تأمين سير ومتابعة االمتحانات النهائية  .10

 17/2/2019 76م/  عضوا   الريادات العلمية اللجنة التحضيرية لمؤتمر  .11

 24/2/2019 5085أ م / عضوا   لجنة غرفة عمليات تأمين سير ومتابعة االمتحانات النهائية  .12

 5/5/2019 11413ش ت / رئيسا   لجنة العمداء الخاصة باالمتحان التقويمي  .13

14.      

15.      

 

 ة(:وزارجان )في الالل عضوية-جـ 

 تاريخه وزاريرقم األمر ال المنصب موضوع اللجنة ت

 4/12/2016 7/5/4245ق/ عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات اإلدارة واالقتصاد  .1

 14/1/2018 5/333ب ت عضوا   استحداث دراسة دبلوم عالي في جامعة كربالء  .2

 3/10/2018 7/5/4733ق/ عضوا إعادة تشكيل مجلس تحسين جودة التعليم لكليات العلوم اإلدارية واالقتصادية  .3

 13/2/2019 7/5/612ق/ رئيسا   لجنة العمداء للتخصاصات المعرفية القسام العلوم االدارية  .4

 6/5/2020  عضوا   كتابة مفردات المقررات  .5

 

 أخرى إن وجدت: جهات-ج

 

 تاريخه رقم األمر المنصب موضوع اللجنة ت



    عضوية لجان مناقشة الدكتوراه والماجستير  .1

    فريق عمل في تطوير العمليات اإلدارية  .2

    استشارات إدارية  .3

 

 

 تقويم البحوث والدراسات 

1.  
ترقية علمية/ المعهد التقني الدور/ م. م. نسرين عبد هللا 

 بدوي
 2020 /5 /20 198س/ ت/  مقيم

 

 في الحلقات الدراسية والمدتمرات أو الندوات أو ا يفادات: المساهمة-د

 

 نوع المساهمة محل انعقادها تاريخها اسمها ت

 19/2/2013 تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس  .1
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االستراتيجيات الموجهة باالستدامة ودورها في التطوير التنظيمي لمحافظة النجف األشرف، مجلة  (29
 .2017 /1 /5في  365الغري للعلوم االقتصادية واالدارية،  ذي العدد 

العلوم لة مج، المرح في مكان العمل كمتغير تفاعلي بين استقامة القيادة والتألق التنظيمي (30
 .2017(, 97(, العدد)23المجلد )، , جامعة بغداداالقتصادية واإلدارية

مجلة النزاهة والشفافية اإلداري والمالي،  الفساد لمكافحة المساءلة دور إطار العامَّة  في الثقة   بناء   (31
 .2017للبحوث والدراسات, السنة السابعة, العدد العاشر, 

 
 سابعًا: المناقشات العلمية

 :دكتوراهأواًل: طلبة ال

 من كليةفي إدارة األعمال ( الربيعي رشا عباس عبود)الدكتوراه  ةطالبألطروحة  لجنة مناقشة اً عضو  -1
 (2016 /31/7)في  (395د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء،

المورد البشري في تعزيز االنغراز توظيف األسس الفلسفية لحاكمية الموسومة "اطروحتها عن 
الوظيفي من خالل الطاقة التنظيمية المنتجة_ بحث تحليلي استطالعي في عينة من الجامعات 

 ".العراقية
 من كليةفي إدارة األعمال ( عامر عبد كريم الذبحاوي )الدكتوراه طالب ألطروحة  لجنة مناقشة اً عضو  -2

 /19/4)في  (1405د.ع )لكتاب الصادر ذي العدد بموجب ا اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة،
الهندسة النفسية وأثرها في رأس المال الفكري لزيادة إنتاجية العمل الموسومة "اطروحته عن  (2016

 ".آسيا سيل/كورك-المعرفي_ دراسة تطبيقية في شركات االتصاالت المتنقلة في العراق/أثير
اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( محمد ثابت فرعون ) الدكتوراه طالب ألطروحة  لجنة مناقشة اً عضو  -3

عن  (2015 /15/3)في  (126د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة كربالء،
صياغة استراتيجية ريادية االعمال لتطوير انموذج المنظمات الذكية باطار بناء الموسومة "اطروحته 

آسيا -طبيقية في شركات االتصاالت المتنقلة في العراق/أثيرقدرات الموارد البشرية_ دراسة ت
 ".سيل/كورك



اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( عماد علي محمود)الدكتوراه طالب ألطروحة  لجنة مناقشة اً عضو  -4
عن  (2015 /18/1)في  (517د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة بغداد،

العالقة بين إدارة الموهبة القيادية والتفكير اإلبداعي على التغيير  انعكاس"الموسومة اطروحته 
 ".التنظيمي _دراسة اختبارية لعينة من كليات الجامعات العراقية الحكومية واألهلية

 :: طلبة الماجستيرثانيًا

من في إدارة األعمال ( نوار محمد عبد الصادقطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -1
 /24/10)في  (3486د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة، كلية

دور ممارسات نظم عمل االحتواء العالي في تعزيز األداء الجامعي عن رسالته الموسومة " (2016
 ".المتميز

 من كليةفي إدارة األعمال ( يل محمد عليهدطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -2
 /24/10)في  (3486د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة،

التأثير الوسيط للصداقة التنظيمية في العالقة بين القيادة االبوية عن رسالته الموسومة " (2016
 ".وسلوكيات العمل

اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( اسراء قاسم ياسينالماجستير ) ةلبطا لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -3
عن  (2016 /11/7)في  (595د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة القادسية،

ديناميكيات التكامل بين القوة الهيكلية في الشبكات االجتماعية واستراتيجيات الموسومة " ارسالته
ودورها في تعزيز منافع العاملين_ دراسة تحليلية طولية آلراء العاملين في معمل  التأثير الصاعد
 ".بيبسي الكوفة 

اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( جنان جايد غانمالماجستير ) ةطالب لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -4
 (2016 /12/12)في  (3973د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة الكوفة،

رشاقة القيادة وتأثيرها في العالقة بين السبرانية التنظيمية والتدوير الوظيفي عن رسالته الموسومة "
 ".لتطوير عاملين ما بعد الحداثة



اإلدارة  من كليةفي إدارة التمريض ( علي هاشم محمدطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -5
 (2015 /20/12)في  (10897د.ع )جب الكتاب الصادر ذي العدد بمو  واالقتصاد/ جامعة بغداد،
 Kirkتقييم البرامج التدريبية في دائرة صحة ميسان باستعمال نموذج عن رسالته الموسومة "

Patrickبحث ميداني _." 
اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( إيمان محمد جوادالماجستير ) ةطالب لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -6

 (2015 /20/12)في  (659د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  قتصاد/ جامعة كربالء،واال
دور عمليات إدارة المعرفة في بناء استراتيجيات الموارد البشرية_ دراسة الموسومة " اعن رسالته

 ". تطبيقية في المديرية العامة لتربية محافظة كربالء
اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( حسنين هادي حسن) طالب الماجستير لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -7

عن  (2015 /7/12)في  (3799د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة الكوفة،
قبعات التفكير الست منظور معاصر في عملية تعزيز سلوكيات عمل المالك رسالته الموسومة "

 ".العامة لتربية محافظة النجف األشرفالتربوي_ دراسة تطبيقية في المديرية 
من في إدارة األعمال ( علي حسين عبد الزهرةطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -8

 /4/10)في  (3099د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة، كلية
ة في مكان العمل وفقاً لتأثير ممارسات القيادة الخّيرة السعادة التنظيميعن رسالته الموسومة " (2015

 ".في المخرجات التنظيمية_ دراسة ميدانية في جامعة بابل
اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( زينة دخيل الشيبانيالماجستير ) ةطالب لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -9

عن  (2015 /24/8)في  (614د.ع ) بموجب الكتاب الصادر ذي العدد واالقتصاد/ جامعة القادسية،
تأثير مقدرات الموارد البشرية في االداء المتميز من خالل الدور الوسيط ألدوار الموسومة " ارسالته

 ".الموارد البشرية االستراتيجية _ دراسة تحليلية آلراء عينة من مجالس كليات جامعات الفرات األوسط
 من كليةفي إدارة األعمال ( محمد جابر محمد) طالب الماجستير لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -10

 (2015 /7/7)في  (6024د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد،
دور تحليل الوظيفة وتصميمها في تعزيز التوافق المهني للعاملين_ بحث عن رسالته الموسومة "

 ".ومات في ديوان مجلس النوابميداني في دائرة االتصاالت وتكنلوجيا المعل



في إدارة األعمال ( دجلة جاسم محمدالماجستير ) ةطالب لرسالة لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -11
في  (1013د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة، من كلية

التنظيمية في األداء الريادي _ دراسة تأثير اليقظة الذهنية الموسومة " اعن رسالته (2015 /25/3)
 ".استطالعية آلراء التدريسيين في معهدي النجف والكوفة

في إدارة األعمال ( سامّية هاني عجيلالماجستير ) ةطالب لرسالة لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -12
 /10/2)في  (500د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة، من كلية
القيادة االقناعية ودورها في تخفيض مقاومة التغيير_ دراسة تطبيقية الموسومة " اعن رسالته (2015

 ".لعينة من المصارف األهلية في الفرات االوسط 
 من كليةفي إدارة األعمال ( محمد نجم عبدطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -13

 (2015 /10/2)في  (498د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة،
دوران العمل في المواقع السياحية ودوره في تنمية وتطوير السياحة الدينية عن رسالته الموسومة "

 ".في النجف األشرف
 من كليةفي إدارة األعمال ( محمد صالح مهديطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -14

 /23/11)في  (3919د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة،
العالقة بين النسيان التنظيمي وتدهور المقدرات الوظيفية : مشاركة عن رسالته الموسومة " (2014

 ".وسطالمعرفة كمتغير وسيط _دراسة تطبيقية لعينة من شركات االتصاالت المتنقلة في الفرات األ 
من في اإلدارة العامة ( افتخار عبد الحسين كاطعالماجستير ) ةطالب لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -15

 /7/12)في  (11341د.ع )بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد، كلية
لموهبة _ بحث دور القيادة االستراتيجية في تبني ممارسات إدارة االموسومة " اعن رسالته (2014

 ".ميداني في وزارة العلوم والتكنولوجيا
في إدارة ( هاشم مهدي هاشم الموسوي طالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة ًا ومشرفاً عضو  -16

في  (3164)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة األعمال 
شخيص مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة ت عن رسالته الموسومة " (2014 /21/9)



دراسة تحليلية في شركة كورك لالتصاالت المتنقلة  _االستراتيجية من خالل خفة الحركة االستراتيجية
 .في العراق"

من كلية اإلدارة في إدارة األعمال ( حيدر ناصر حسينطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -17
عن  (2014 /15/9)في  (3080)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،واالقتصاد/ جامعة 
دراسة -إعادة هندسة العمليات وتأثيرها في تحسين األداء المالي االستراتيجيرسالته الموسومة "

 ".الشركة العامة لإلسمنت الجنوبيةتطبيقية في 
من كلية اإلدارة دارة األعمال في إ( محمد صالح هاديطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -18

عن رسالته  (2014 /3/3)في  (4063)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  ،واالقتصاد/ جامعة البصرة
دراسة تطبيقية في مديرية بلدية  -دور حاكمية المعرفة كمدخل لتحسين األداء ألمنظميالموسومة "

 ".البصرة
اإلدارة  من كليةفي اإلدارة العامة ( خالد مهدي صالحطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -19

عن  (2013 /8/12)في  (11173)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة بغداد،
تأثير الصراع البناء في التماثل التنظيمي_ دراسة تطبيقية في وزارة التخطيط رسالته الموسومة "
 ".والتعاون اإلنمائي

اإلدارة  من كليةفي إدارة األعمال ( سمر صالح شاكرالماجستير ) ةطالب لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -20
عن رسالته  (2013 /9/9)في  (323)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة كربالء،

 تحليل العالقة بين إدارة الحكمة وإدارة الوقت وانعكاس ذلك في تحقيق النجاح االستراتيجيالموسومة "
." 

اإلدارة  من كليةفي اإلدارة العامة ( تاغي زيدان محمدطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً ضو ع -21
عن  (2013 /22/7)في  (7135)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  واالقتصاد/ جامعة بغداد،

اإلستراتيجية الميزة التنافسية المستدامة لشركات المقاوالت بين تحديد الخيارات رسالته الموسومة "
 ".وعناصر النجاح الحرجة

من في إدارة األعمال ( محمد مالك حتوت الغزاليطالب الماجستير ) لرسالة لجنة مناقشة اً عضو  -22
 /7/11)في  (5563)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة  كلية



ة في محافظة النجف األشرف للمدة من تقويم واقع السياحة الدينيعن رسالته الموسومة " (،2013
 ".وآفاق تطويرها 2003-2012

 

 ًا: طلبة الدبلوم العالي:ثالث

في التخطيط االستراتيجي ( محمد عبد الحسين غناوي ) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةرئيس  -1
 /15/5)في  (1685)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

االستثمار االستراتيجي للموارد البشرية ودوره في تعزيز الموهبة " ( عن بحثه الموسوم2017
 ".الرياضية

في التخطيط االستراتيجي ( قاسم هادي عزوز) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -2
( 2017 /3/1)في  (30)ذي العدد  بموجب الكتاب الصادر الكوفة،من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

االستراتيجيات الموجهة باالستدامة ودورها في التطوير التنظيمي لمحافظة النجف " عن بحثه الموسوم
 ".االشرف

في التخطيط االستراتيجي ( منى عبد العظيم عبد الجليل) الدبلوم العالي ةطالببحث  لجنة مناقشةرئيس  -3
 /5/6)في  (1979)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

 ".التوجه االستراتيجي وأثره في اإلبداع االستراتيجي" ( عن بحثها الموسوم2016
من في إدارة المستشفيات ( حيدر عبد االمير محمد) الدبلوم العاليطالب بحث  عضو لجنة مناقشة -4

 /23/5)في  (1835)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 
 ".القيادة األصيلة ودورها في تحقيق الدعم التنظيمي المدرك" ( عن بحثه الموسوم2016

في التخطيط االستراتيجي ( سالم كاظم عبد علي) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةومشرفاً  اً عضو  -5
 /8/5)في  (1651)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  فة،الكو من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

صياغة خطة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي في محافظة النجف " ( عن بحثه الموسوم2016
 ".االشرف



في التخطيط االستراتيجي ( باسم عبد الغني العتابي) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةرئيس  -6
 /3/5)في  (1548)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،جامعة من كلية اإلدارة واالقتصاد/ 

بناء أنموذج للمنظمات النزيهة بإطار المساءلة والشفافية_ دراسة " ( عن بحثه الموسوم2016
 ".تطبيقية في عينة من الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار

من كلية في إدارة المستشفيات ( يرفالح حسن عبد األم) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةرئيس  -7
( عن 2015 /3/5)في  (1548)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

ممارسات اإلدارة الذاتية وانعكاساتها في مخرجات العمل الصحية_ دراسة تطبيقية في " بحثه الموسوم
 ".مستشفى النسائية واالطفال في الديوانية

في إدارة ( محمد قحطان حسن األسدي) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -8
في  (596)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة المستشفيات 

في  DNAمدى مساهمة مكونات الحمض النووي التنظيمي " ( عن بحثه الموسوم2015 /19/2)
 ".سسات الصحية_ دراسة تطبيقية في المستشفيات الحكومية بمدينة الحلةريادّية المؤ 

في التخطيط االستراتيجي ( باسم محمد شويل) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -9
 /3/12)في  (4071)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

تقويم واقع إدارة الموارد البشرية في مديرية اتصاالت وبريد ذي قار " الموسوم( عن بحثه 2014
 ".وآفاق تطويرها_ دراسة حالة

في التخطيط االستراتيجي ( مالك غالي سلمان) الدبلوم العاليطالب بحث  عضو لجنة مناقشة -10
 /3/12)في  (4071)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

الموائمة االستراتيجية بين نشاطات المحافظة وبيئتها ودورها في معالجة " ( عن بحثه الموسوم2014
 ".مشكلة النفايات الصحية_ دراسة تطبيقية في محافظة واسط

في إدارة ( داخل حميد محمد) الدبلوم العاليطالب بحث  لجنة مناقشةومشرفًا  اً عضو  -11
في  (649)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،اإلدارة واالقتصاد/ جامعة من كلية المستشفيات 

الرشاقة التنظيمية للمؤسسات الصحية وتأثيرها في تعزيز " ( عن بحثه الموسوم2014 /19/2)



عينة من المستشفيات الحكومية في محافظة النجف دراسة تطبيقية في -فاعلية فرق العمل
 ".األشرف

من في إدارة المستشفيات ( احمد صبيح عبد عبود) الدبلوم العاليطالب بحث  عضو لجنة مناقشة -12
( 2013 /30/1)في  (593)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 

انعكاس الهيبة الخارجية المدركة في التماثل التنظيمي للمؤسسات الصحية من " عن بحثه الموسوم
عينة من المستشفيات الحكومية في محافظة النجف دراسة تطبيقية في  -االلتزام التنظيميخالل 

 ".األشرف
من كلية في إدارة المستشفيات ( علي حبيب حمد) الدبلوم العاليطالب بحث  عضو لجنة مناقشة -13

 (2012 /1/10)في  (6098)بموجب الكتاب الصادر ذي العدد  الكوفة،اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 
 ". أثر تمكين العاملين على سلوك المواطنة التنظيمية" عن بحثه الموسوم

 ثامنًا: التقويمات العلمية

 أواًل:  أطاريح الدكتوراه 

أنموذج حوكمة الموارد البشرية :دراسة " في إدارة األعمال الموسومة تقويم علمي ألطروحة الدكتوراه  -1
من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة ى" بموجب الكتاب الصادرة وصفية تحليلية في دائرة صحة نينو

 .2017/ 2/5في  485ر.ك. د ذي العدد  ،الموصل
أثر إدارة المعرفة في تنمية الموارد  الموسومة "إدارة األعمال في طروحة الدكتوراه تقويم علمي أل -2

قسم التقويم  /والعالقات الثقافيةدائرة البعثات الصادرة من بموجب الكتاب " البشرية للجامعات العراقية
( 12920) /23ص ب /ذي العدد وتعادل الشهادات، جامعة الزعيم االزهري، كلية الدراسات العليا، 

 (.2016 /23/5في )
أثر تطبيق استراتيجيات التسويق  الموسومة "إدارة األعمال في طروحة الدكتوراه تقويم علمي أل -3

دائرة البعثات والعالقات الصادرة من بموجب الكتاب " الليبيةالمصرفي في أداء المصارف التجارية 
قسم التقويم وتعادل الشهادات، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات التجارية،  /الثقافية

 (.2016 /10/3( في )6687ذي العدد )



القيادة الريادية  " في علوم السياحة وإدارة الفنادق الموسومة تقويم علمي ألطروحة الدكتوراه  -4
" بموجب واالستراتيجيات التنافسية وتأثيرهما في تحقيق المسؤولية االجتماعية في صناعة الفنادق

في   2536ذي العدد ج  ع س/ق/   جامعة ، /جهاز االشراف والتقويم العلميمن الكتاب الصادرة 
17/9/2015. 

انعكاس القدرات الديناميكية ومهارات " في إدارة األعمال الموسومة تقويم علمي ألطروحة الدكتوراه  -5
" بموجب التفكير االستراتيجي على األداء ألمنظمي المستدام ضمن إطار نظرية تعدد المستويات

 .(2014 /2/3( في )169ذي العدد ) ،كربالءمن كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الكتاب الصادرة 

 الماجستيررسائل :  ثانيًا

تأثير الرشاقة التنظيمية في األداء العالي تقويم علمي لرسالة الماجستير في اإلدارة العامة الموسومة " -1
( في س /1093)د ع ذي العدد جامعة بغداد،  /كلية اإلدارة واالقتصادالصادرة من بموجب الكتاب  ،"
(8/5/ 2017.) 

االداء الريادي للمنظمة على وفق االدارة الموسومة "تقويم علمي لرسالة الماجستير في اإلدارة العامة  -2
كلية الصادرة من بموجب الكتاب  ،"الخضراء للموارد البشرية_ بحث ميداني في شركة الحفر العراقية

 (.2016 /28/12( في )س /230)د ع ذي العدد جامعة بغداد،  /اإلدارة واالقتصاد
إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تخطيط  الموسومة "اإلدارة الصناعية تقويم علمي لرسالة الماجستير في  -3

الصادرة بموجب الكتاب " _ دراسة تطبيقية في شركة الفرات العامة للصناعات الكيماويةالموارد البشرية
 (.2016 /19/7( في )78س/ذي العدد )جامعة بابل،  /كلية اإلدارة واالقتصادمن 

متطلبات االعتماد االكاديمي من وجهة ير في اإلدارة العامة الموسومة "تقويم علمي لرسالة الماجست -4
نظر التدريسين العراقيين المغتربين وتأثيره في تعزيز االداء االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي 

د ع ذي العدد جامعة بغداد،  /كلية اإلدارة واالقتصادالصادرة من بموجب الكتاب  ،"_بحث ميداني
 (.2016 /10/1ي )( فس /31)



دور ممارسات إدارة الجودة الشاملة في  الموسومة " إدارة األعمالتقويم علمي لرسالة الماجستير في  -5
جامعة بابل،  /كلية اإلدارة واالقتصادالصادرة من بموجب الكتاب " تعزيز تنافسية الشركات الصناعية

 (.2015 /12/11( في )198س/ذي العدد )
" تأثير األنماط اإلدارية في االداء التنظيمي الموسومة " إدارة األعمالتقويم علمي لرسالة الماجستير في  -6

( في 232س/4ذي العدد )جامعة البصرة،  /كلية اإلدارة واالقتصادالصادرة من بموجب الكتاب 
(26/3/ 2015.) 

معاهد التنمية اإلدارية في تطوير  دور تقويم علمي لرسالة الماجستير في اإلدارة العامة الموسومة " -7
الصادرة بموجب الكتاب " اإلدارة العامة في الدول العربية_ دراسة حالة المعهد القومي لإلدارة في مصر

 /15/7( في )21776ذي العدد )قسم التقويم وتعادل الشهادات،  /دائرة البعثات والعالقات الثقافيةمن 
2014.) 

توظيف عوامل النجاح الحاسمة في  في اإلدارة العامة الموسومة "تقويم علمي لرسالة الماجستير  -8
" تحقيق الريادة االستراتيجية_ بحث ميداني في شركتي توزيع المنتجات النفطية ومصافي الوسط

 /20/5( في )1455ذي العدد )جامعة بغداد،  /كلية اإلدارة واالقتصادالصادرة من بموجب الكتاب 
2014.) 

دور تخطيط الموارد البشرية في تفعيل  الماجستير في اإلدارة العامة الموسومة "تقويم علمي لرسالة  -9
كلية الصادرة من بموجب الكتاب " بيئة عمل مشجعة لإلبداع _ بحث تطبيقي في مركز وزارة التخطيط

 (.2013 /12/11( في )2726ذي العدد )جامعة بغداد،  /اإلدارة واالقتصاد
األنماط القيادية وأثرها في االلتزام  الموسومة " إدارة األعمالفي تقويم علمي لرسالة الماجستير  -10

جامعة  /كلية اإلدارة واالقتصادالصادرة من بموجب الكتاب "  التنظيمي من خالل تمكين العاملين
 (.2013 /4/11( في )914ذي العدد )البصرة، 

الذكاء الشعوري في انعكاس  الموسومة " اإلدارة العامةتقويم علمي لرسالة الماجستير في  -11
بموجب الكتاب " أساليب صنع القرار_ بحث تحليلي مقارن في شركات وزارة الصناعة والمعادن

 (.2013 /30/9( في )2344ذي العدد )بغداد،  /كلية اإلدارة واالقتصادالصادرة من 

 بحوث الدبلوم العالي و الدبلوم العالي المعادلة للماجستير:  ثالثًا



دور التحسين المستمر في زيادة "الموسوم التخطيط االستراتيجي تقويم علمي لبحث الدبلوم العالي في  -1
" _ دراسة حالة في مكتب تحقيق النجف األشرفأداء محققي هيأة النزاهة باستخدام نموذج ديمنك

 /2/5في )س(  392، ذي العدد )الكوفةبموجب الكتاب الصادرة من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 
2017.) 

أنموذج مقترح لتطبيق الحكومة "الموسوم التخطيط االستراتيجي تقويم علمي لبحث الدبلوم العالي في  -2
االلكترونية في تحقيق االمن المائي وفقًا الستراتيجية الحوكمة االلكترونية العراقية_ دراسة تطبيقية 

، ذي الكوفةية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة " بموجب الكتاب الصادرة من كلفي وزارة الموارد المائية 
 (.2016 /24/4س( في ) 360العدد )

المناخ األخالقي الصحي كمتغير "الموسوم إدارة المستشفيات تقويم علمي لبحث الدبلوم العالي في  -3
" بموجب الكتاب الصادرة من كلية وسيط بين القيادة الخادمة واالداء العالي للمؤسسات الصحية

 (.2015 /9/4س( في ) 245، ذي العدد )الكوفةقتصاد/ جامعة اإلدارة واال
التشخيص "تقويم علمي لبحث الدبلوم العالي في الرقابة والتفتيش المعادل للماجستير الموسوم  -4

" بموجب الكتاب الصادرة SWOTاالستراتيجي لألكاديمية العراقية لمكافحة الفساد على وفق تحليل 
 (.2013 /23/7( في )1652جامعة بغداد، ذي العدد )من كلية اإلدارة واالقتصاد/ 

الرقابة االستراتيجية تقويم علمي لبحث الدبلوم العالي في الرقابة والتفتيش المعادل للماجستير الموسوم " -5
" بموجب الكتاب الصادرة من كلية اإلدارة ودورها في أداء مكتب المفتش العام في وزارة الصحة

 (.2013 /4/7( في )267ي العدد )واالقتصاد/ جامعة بغداد، ذ
متطلبات الهيكل تقويم علمي لبحث الدبلوم العالي في الرقابة والتفتيش المعادل للماجستير الموسوم " -6

" بموجب الكتاب الصادرة من كلية اإلدارة التنظيمي إلنجاح الرقابة اإلدارية بتوسيط الثقة بالعاملين
 (.2013 /9/4في )( 240واالقتصاد/ جامعة بغداد، ذي العدد )

 تاسعًا: الترقيات العلمية

، ذي جامعة الفرات األوسط التقنيةبموجب الكتاب الصادرة من ( أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -1
 (.2017 /8/5( في )20/809س /) العدد



، القادسيةة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بموجب الكتاب الصادرة من كلي( مدرسترقية علمية إلى مرتبة ) -2
 (.2015 /22/6( في )ت ع س 73ذي العدد )

ة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بموجب الكتاب الصادرة من كلي( أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -3
 (.2015 /30/5( في )ت ع 156، ذي العدد )بغداد

واالقتصاد/ جامعة ة اإلدارة بموجب الكتاب الصادرة من كلي( أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -4
 (.2015 /5/5( في )ت ع س 473، ذي العدد )كربالء

بموجب الكتاب الصادرة من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة ( أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -5
 (.2015 /27/4( في )ت ع 136بغداد، ذي العدد )

لية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بموجب الكتاب الصادرة من ك( أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -6
 (.2014 /11/6( في )231بغداد، ذي العدد )

الجامعة بموجب الكتاب الصادرة من كلية اإلدارة واالقتصاد/ ( أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -7
 (.2013 /7/10( في )238، ذي العدد )المستنصرية

رئاسة جامعة ذي قار/ لجنة ادرة من بموجب الكتاب الص( أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -8
 (.2013 /8/12( في )53، ذي العدد )الترقيات المركزية

الجامعة من كلية اإلدارة واالقتصاد/ ( بموجب الكتاب الصادرة أستاذ مساعدترقية علمية إلى مرتبة ) -9
 (.2013 /30/5( في )170، ذي العدد )المستنصرية

ذي العدد الرافدين الجامعة، من كلية ( بموجب الكتاب الصادرة مدرسترقية علمية إلى مرتبة ) -10
 (.2014 /2/11( في )914)س 

، جامعة بغدادمن كلية اإلدارة واالقتصاد/ ( بموجب الكتاب الصادرة مدرسترقية علمية إلى مرتبة ) -11
 (.2014 /20/4( في )162ذي العدد )

 

 

 



 عاشرًا: تقويم بحوث المجالت العلمية

من بموجب الكتاب الصادر  "العالقة بين رأس المال النفسي والصمت التنظيمي"تقييم البحث الموسوم  -1
( 548ذي العدد )للعلوم االقتصادية واالدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة الغري مجلة 

 (.2017 /17/5في )
مجلة من بموجب الكتاب الصادر  "التنظيمي تأثير العدالة التنظيمية في االلتزام"تقييم البحث الموسوم  -2

( في 186ذي العدد )للعلوم اإلدارية واالقتصادية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة القادسية 
(16/1/ 2017.) 

بموجب الكتاب  "ستراتيجيات ادارة الصراع وانعكاسها في االداء التمريضي"تقييم البحث الموسوم  -3
ذي للعلوم االقتصادية واالدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة الغري مجلة من الصادر 

 (.2016 /24/11( في )290العدد )
هيكل االنفاق الصحي_ دراسة مقارنة بين مستشفيات دائرة صحة النجف "تقييم البحث الموسوم  -4

كلية اإلدارة  للعلوم االقتصادية واالدارية فيالغري مجلة من بموجب الكتاب الصادر  "االشرف 
 (.2016 /6/12( في )312ذي العدد )واالقتصاد/جامعة الكوفة 

مجلة من بموجب الكتاب الصادر  "دور العوامل الحرجة في الميزة التنافسية"تقييم البحث الموسوم  -5
( في 327ذي العدد )للعلوم االقتصادية واالدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة الغري 

(19/12/ 2016.) 
بموجب الكتاب  "التراصف االستراتيجي ودوره في تحقيق النجاح التنظيمي"تقييم البحث الموسوم  -6

ذي للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من الصادر 
 (.2016 /28/9( في )135العدد )

والمتوسطة ودورها في تنمية االقتصاد, حالة الجزائر  منشآت األعمال الصغيرة"تقييم البحث الموسوم  -7
( في 647ذي العدد )كلية الشيخ الطوسي الجامعة مجلة من بموجب الكتاب الصادر  "أنموذجا

(5/10/ 2016.) 



استخدام عدسة النتائج الختبار قوة الخصائص الشخصية والسلوكية "تقييم البحث الموسوم  -8
للعلوم االقتصادية  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر  "الوهميةواالستهالكية في المنافسة 

 (.2016 /18/10( في )152ذي العدد )واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة 
بموجب الكتاب  "تقويم أداء الجامعات الحكومية باستخدام بطاقة األداء المتوزان"تقييم البحث الموسوم  -9

ذي للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  ري مجلة الغمن الصادر 
 (.2016 /6/10( في )140العدد )

بموجب الكتاب  "أثر القدرات االستراتيجية في تحقيق التميز التنظيمي"تقييم البحث الموسوم  -10
ذي للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من الصادر 

 (.2016 /5/10( في )138العدد )
بموجب الكتاب  "الروحانية في مكان العمل وأثرها في العقد النفسي"تقييم البحث الموسوم  -11

ذي جامعة الكوفة /للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد مجلة الغري من الصادر 
 (.2016 /19/7( في )181العدد )

بموجب الكتاب  "توظيف عقود المبادالت في مجال الفنادق والسياحة"تقييم البحث الموسوم  -12
ذي للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من الصادر 

 (.2016 /1/6( في )133العدد )
آليات حوكمة الشركات في إدارة الحكومة المركزية وأثرها في تقديم "تقييم البحث الموسوم  -13

في كلية القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية مجلة من بموجب الكتاب الصادر  "الخدمات العامة 
 (.2016 /10/5( في )117ذي العدد )اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية 

االبداع الوظيفي والعوامل االستراتيجية وتداخالتها بالمقدرات الجوهرية "م تقييم البحث الموسو  -14
للعلوم  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر  "والتفوق في االداء المالي للمنظمات الخدمية

 (.2016 /30/5( في )126ذي العدد )االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة 
 "تأثير مبادئ المعرفة التسويقية في الحد من ممارسات التسويق الخفي"تقييم البحث الموسوم  -15

للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر 
 (.2016 /28/4( في )105ذي العدد )الكوفة 



من بموجب الكتاب الصادر  "وأثرها في أداء العاملين القيادة اإلدارية "تقييم البحث الموسوم  -16
( 98ذي العدد )في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية مجلة 
 (.2016 /18/4في )

بموجب  "تقويم ومراجعة رأس المال الفكري في المنظمات المتعلمة"تقييم البحث الموسوم  -17
ذي العدد في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بابل كلية اإلدارة واالقتصاد مجلة من الكتاب الصادر 

 (.2016 /18/2( في )71)
بموجب  "دور الشفافية االستراتيجية في الحد من الفشل التنظيمي"تقييم البحث الموسوم  -18

ذي العدد واالقتصاد/جامعة البصرة في كلية اإلدارة العلوم االقتصادية مجلة من الكتاب الصادر 
 (.2016 /3/2( في )440)
 "إدارة الموهبة ودورها في تعزيز المكانة الذهني للخدمات المصرفية"تقييم البحث الموسوم  -19

للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر 
 (.2016 /18/1)( في 60ذي العدد )الكوفة 

بموجب الكتاب  "دور العقد النفسي في بناء الهوية االجتماعية للعاملين"تقييم البحث الموسوم  -20
ذي للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من الصادر 

 (.2015 /4/10( في )226العدد )
بموجب الكتاب الصادر  "مقترح للوحة قيادة أعمال المنظمةبناء أنموذج "تقييم البحث الموسوم  -21

( 176ذي العدد )للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من 
 (.2015 /24/8في )

بموجب الكتاب  "دور رأس المال الفكري في تحقيق الشفافية المنظمية"تقييم البحث الموسوم  -22
ذي للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من الصادر 

 (.2015 /24/8( في )175العدد )
جامعة من  "The diversity of employees in organization"تقييم البحث الموسوم  -23

Craiova ذي القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية, مجلة بموجب الكتاب الصادر من ، في رومانيا
 . (2015 /3/8( في )108العدد )



بموجب الكتاب الصادر  "من إدارة الموارد البشرية إلى إدارة المواهب البشرية"تقييم البحث الموسوم  -24
 /18/6( في )2489ذي العدد )كلية الدراسات اإلنسانية الجامعة/ النجف األشرف, مجلة من 

2015) . 
دراسة تحليلية -إدارة الحكمة ودورها في تحقيق االستدامة لمنظمات األعمال"تقييم البحث الموسوم  -25

للعلوم االقتصادية  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر  "آلراء عينة من القيادات في جامعة الكوفة
 (.2015 /30/4( في )120ذي العدد )واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة 

األبعاد االخالقية واالجتماعية للتدقيق الخارجي وأثرها على مستخدمي "تقييم البحث الموسوم  -26
للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر  "التقارير المالي

 (.2015 /18/3( في )85ذي العدد )واالقتصاد/جامعة الكوفة 
بناء قدرات الموارد البشرية في تطوير أنموذج المنظمات الذكية_ بحث "دور تقييم البحث الموسوم  -27

للعلوم  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر  "تطبيقي في شركات االتصاالت المتنقلة في العراق
 (.2015 / 3/ 3( في )66ذي العدد )االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة 

بموجب الكتاب  "دور اتخاذ القرارات اإلدارية في تحقيق الميزة التنافسية"تقييم البحث الموسوم  -28
ذي للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من الصادر 

 (.2015 /18/1( في )9العدد )
االستثمارية المثلى _ بحث تطبيقي في شركات القطاع إدارة المحفظة "تقييم البحث الموسوم  -29

للعلوم االقتصادية واإلدارية في  مجلة الغري من بموجب الكتاب الصادر  "الصناعي العراقي الخاص
 (.2015 /18/1( في )6ذي العدد )كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة 

 ا في إعادة الشراء للخدمة المصرفية""البيئة المادية للقاء الخدمي ودورهتقييم البحث الموسوم  -30
للعلوم اإلدارية واالقتصادية في كلية اإلدارة مجلة القادسية بموجب الكتاب الصادر من 

 (.2014 /25/11( في )226واالقتصاد/جامعة القادسية، ذي العدد )
ن إنتاجية دور المظاهر االستراتيجية لتقويم أداء الموارد البشرية في تحسي"تقييم البحث الموسوم  -31

للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة  مجلة الغري بموجب الكتاب الصادر من  "العمل
 (.2014 /12/11( في )190ذي العدد )واالقتصاد/جامعة الكوفة 



بموجب  "أثر جودة خدمات البنك العربي اإلسالمي الدولي على رضا العمالء"تقييم البحث الموسوم  -32
للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري الكتاب الصادر من 

 (.2014 /5/11( في )181ذي العدد )
بموجب الكتاب الصادر من  "تأثير التوجهات االستراتيجية في والء الزبائن"تقييم البحث الموسوم  -33

( 178ذي العدد )للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري 
 (.2014 /29/10في )

بموجب الكتاب الصادر  "فجوة المعرفة وتحديات البيئة الداخلية والخارجية"تقييم البحث الموسوم  -34
( 179ذي العدد )د/جامعة الكوفة للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصا مجلة الغري من 

 (.2014 /23/10في )
بموجب الكتاب الصادر  "انعكاس عمليات إدارة الموهبة في ريادية المنظمات"تقييم البحث الموسوم  -35

( 157ذي العدد )للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  مجلة الغري من 
 (.2014 /21/10في )

إمكانية استخدام معايير االعتماد األكاديمي لتحسين العملية التعليمية_ "تقييم البحث الموسوم  -36
للعلوم  مجلة الغري بموجب الكتاب الصادر من  "دراسة تطبيقية لعينة من كليات جامعة الكوفة 

 (.2014 /9/9( في )100ذي العدد )االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة 
نحو صياغة إستراتيجية متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة  "تقييم البحث الموسوم  -37

كلية الدراسات اإلنسانية الجامعة/ النجف مجلة بموجب الكتاب الصادر من  "والمتوسطة الجزائرية
 (.2015 /16/3( في )1040ذي العدد )والكتاب  (2014 /29/6( في )1311ذي العدد )األشرف, 

"التحقق من العالقة بين قابليات إدارة المعرفة والمنظمات المتعلمة في ديوان تقييم البحث الموسوم  -38
للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة  مجلة الغري بموجب الكتاب الصادر من  جامعة الكوفة"

 (.2014 /22/6( في )164ذي العدد )واالقتصاد/جامعة الكوفة 
المسؤولية االجتماعية عنصر قوة لمنظمات االلفية الثالثة لتعزيز القدرات "الموسوم تقييم البحث  -39

للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة  مجلة الغري بموجب الكتاب الصادر من  "اإلبداعية
 (.2014 /10/6( في )60ذي العدد )واالقتصاد/جامعة الكوفة 



 "يادة الناجحة في تبني استراتيجية التميز لمنظمات األعمالدور مهارات الق"تقييم البحث الموسوم  -40
للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  مجلة الغري بموجب الكتاب الصادر من 

 (.2013 /17/12( في )156ذي العدد )الكوفة 
في تنشيط حركة السياحة  دور الحكومتان المركزية والمحلية والقطاع الخاص"تقييم البحث الموسوم  -41

للعلوم االقتصادية واإلدارية  مجلة الغري بموجب الكتاب الصادر من  "الدينية لمحافظة النجف األشرف
 (.2013 /17/12( في )155ذي العدد )في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة، 

لتطوير األداء الحكومي في تجربة مميزة في اإلدارة العامة: نموذج مناسب "تقييم البحث الموسوم  -42
للعلوم االقتصادية واإلدارية في كلية اإلدارة القادسية مجلة بموجب الكتاب الصادر من  "العراق

 (.2013 /3/11( في )658ذي العدد )واالقتصاد/جامعة القادسية، 
 "المعرفيإسهام التوجه االستراتيجي للتدريب في تعزيز االستثمار برأس المال "تقييم البحث الموسوم  -43

ذي في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل،  تنمية الرافدينمجلة بموجب الكتاب الصادر من 
 (.2013 /19/9( في )988العدد )

بموجب الكتاب الصادر من  "مدى تأثر إدارة الكوارث بخطط نظم االتصاالت"تقييم البحث الموسوم  -44
( في 156ذي العدد )للعلوم اإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالء، العراقية مجلة ال
(17/12/ 2013.) 
بموجب  "قياس أثر الصيرفة االلكترونية في مؤشرات األداء المالي للمصارف"تقييم البحث الموسوم  -45

ذي العدد عة كربالء، للعلوم اإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامالعراقية مجلة الالكتاب الصادر من 
 (.2013 /29/7( في )188)
بموجب الكتاب  "دور أبعاد الهندسة المتزامنة في تعزيز األسبقيات التنافسية"تقييم البحث الموسوم  -46

( 180ذي العدد )للعلوم اإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالء، العراقية مجلة الالصادر من 
 (.2013 /1/7في )

 العلمياإلشراف أحد عشر: 

 أواًل: على طلبة الدكتوراه



1-  

 : ثانيًا: على طلبة الماجستير

تشخيص مؤشرات ( الموسومة "هاشم مهدي هاشم الموسوي اإلشراف على رسالة طالب الماجستير ) -1
_دراسة تحليلية الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة االستراتيجية من خالل خفة الحركة اإلستراتيجية

 شركة كورك لالتصاالت المتنقلة في العراق".في 

القيادة اإلقناعية ودورها في ( الموسومة "سامية هاني عجيلاإلشراف على رسالة طالبة الماجستير )  -2
 دراسة تطبيقية لعينة من المصارف األهلية في الفرات األوسط". _ تخفيض مقاومة التغيير

تأثير اليقظة  ( الموسومة "جاسم محمد الذبحاوي دجلة اإلشراف على رسالة طالبة الماجستير )  -3
 دراسة استطالعية آلراء التدريسيين في معهدي الكوفة والنجف". _ الذهنية التنظيمية في األداء الريادي

السعادة التنظيمية في ( الموسومة "علي حسين عبد الزهرةاإلشراف على رسالة طالب الماجستير ) -4
_ دراسة ميدانية في كلية ت القيادة الخيّرة في المخرجات التنظيميةمكان العمل وفقًا لتأثير ممارسا
 المستقبل االهلية الجامعة/الحلة".

التأثير الوسيط ( الموسومة "هديل محمد علي القاموسياإلشراف على رسالة طالب الماجستير ) -5
ة آلراء عينة من دراسة تحليلي_ للصداقة التنظيمية في العالقة بين القيادة األبوية وسلوكيات العمل

 ". التدريسيين في الكليات األهلية بمحافظة النجف األشرف

توظيف المعرفة الريادية ( الموسومة "منتظر علي الساعدياإلشراف على رسالة طالب الماجستير ) -6
 _ دراسة ميدانية في شركة نفط الجنوب/ميسان". في تحقيق السمعة االستراتيجية

دور ممارسات ( الموسومة "الرماحي نوار محمد عبد الصادقستير )اإلشراف على رسالة طالب الماج -7
 _ دراسة تطبيقية في جامعة الكوفة".نظم عمل االحتواء العالي في تعزيز األداء الجامعي المتميز



)تأثير التنشئة "( الموسومة احمد عزيز االعرجيشعيب اإلشراف على رسالة طالب الماجستير ) -8
دراسة تطبيقية في مديرية ( دور الوسيط لرفاهية العاملينالسلوك المبدع: الاالجتماعية التنظيمية في 

 تربية بابل".

 : ثالثًا: اإلشراف على طلبة الدبلوم العالي

( الموسومة دعاء نجم عبد المالكياإلشراف على بحث طالبة الدبلوم العالي في إدارة المستشفيات ) -1
 ."مستشفى الكفيل التخصصيدراسة تطبيقية في -دور الطاقة االمتصاصية في بناء منظمات متعلمة ""

االصالح ( الموسوم " احمد عزيز حمدوشاإلشراف على بحث طالب الدبلوم العالي في االدارة المحلية ) -2
 اد." من جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصالحكومي ودوره في تطوير نظم االدارة المحلية

( الموسوم داخل حميد محمد الحسناوي اإلشراف على بحث طالب الدبلوم العالي في إدارة المستشفيات ) -3
دراسة تطبيقية في -الرشاقة التنظيمية للمؤسسات الصحية وتأثيرها في تعزيز فاعلية فرق العمل""

 .عينة من المستشفيات الحكومية في محافظة النجف األشرف"

( الموسوم محمد قحطان حسن األسديالدبلوم العالي في إدارة المستشفيات )اإلشراف على بحث طالب  -4
دراسة -( في ريادية المؤسسات الصحيةDNAمدى مساهمة مكونات الحمض النووي التنظيمي )"

 ."بيقية في المستشفيات الحكومية بمدينة الحلةتط

( الموسوم " محمد شويل باسماإلشراف على بحث طالب الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي ) -5
_دراسة  إدارة الموارد البشرية في مديرية اتصاالت وبريد ذي قار وآفاق تطويرها اتتقويم استراتيجي

 حالة".

( الموسوم " قاسم هادي عزوزاإلشراف على بحث طالب الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي ) -6
 ".ر التنظيمي لمحافظة النجف االشرفاالستراتيجيات الموجهة باالستدامة ودورها في التطوي

( الموسوم " سالم كاظم عبد علياإلشراف على بحث طالب الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي ) -7
 _دراسة حالة". صياغة خطة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي في محافظة النجف االشرف



( الموسوم " مروان هشام عبد العزيزات )اإلشراف على بحث طالب الدبلوم العالي في إدارة المستشفي -8
دراسة تطبيقية في مستشفى الوالدة واالطفال  -الذكاء االستراتيجي لألطباء ودوره في التغيير التنظيمي

 بمدينة الحلة ".
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 االسم الثالثي واللقب: سجاد محمد عطية الجنابي

 1986النجف /  مكان وتاريخ الوالدة:
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 السرية  العلمية:

 الشهادة : دكتوراه

 ختصاص العام: دكتوراه أدارة أعمالاال

 االختصاص الدقيق: ادارة مالية
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   2011. ماجستير  إدارة أعمال / كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة 2



 2016األعمال /  كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة . دكتوراه  ادارة 3

 البحوث العلمية:

 البحوث العربية: -أ

 السنة جهة النشر  عنوان البحث ت

الفجوة المعرفية بين الدول العربية واألجنبية  1
 (KAM)بحسب منهجية تقييم المعرفة 

 2013 مركز دراسات الكوفة

المناعة الثقافة المعرفية ودورها في تحقيق  2
 التنظيمية

 2016 الجامعة االسالمية

إدارة الحكمة ودورها في تحقيق االستدامة  3
 لمنظمات االعمال

مجلس الغري للعلوم 
 االقتصادية واالدارية

2016 

دور القيادة المستدامة في تحقيق التفوق  4
 التنظيمي

 2018 مركز دراسات الكوفة

الحد من دور البنى التحتية إلدارة المعرفة في  5
 الجهل التنظيمي

مجلس كلية اإلدارة 
واالقتصاد جامعة 

 بابل

2018 

تفضيالت المستثمرين كمدخل لبناء المحفظة  6
 االستثمارية المثلى بإطار نظرية االلتقاط

 2016 مركز دراسات الكوفة



تفضيالت المستثمرين ودورها في بناء المحفظة  7
االستثمارية المثلى : دراسة تحليلية لقطاع 
 الخدمات في سوق العراق لالوراق المالية 

مجلة الكلية 
 االسالمية الجامعة

2016 

القيادية التعاونية ودورها في دعم السلوك الندائي  8
 للعاملين

مجلس جامعة 
 جيهان + مؤتمر

2018 

اإلدارة القائمة على القيمة في النمو دور  9
 المستدام للشركات

الجامعة االردنية قيد 
 النشر

2017 

النزاهة التنظيمية ودورها في تحقيق األداء العالي  10
 للعاملين

مجلة الجامعة 
 االسالمية

2019 

النزاهة التنظيمية ودورها في تحقيق األداء العالي  11
 للعاملين

مجلة الجامعة 
 االسالمية 

2019 

عالقة ابعاد النزاهة التنظيمية في تحسين األداء  12
 العالي للعاملين

مجلة كلية التربية 
للبنات العلوم 

 اإلنسانية 

2019 

المقدرات االستراتيجية ودورها في تحقيق النجاح  13
 التسويقي للمنظمة

مجلة دراسات 
اإلدارية جامعة 

 البصرة

2018 



التفاعل العاطفي للعاملين ودوره في الحد من  14
 التكاسل الوظيفي

مجلة جامعة كركوك 
 للعلوم االدارية

2018 

دور ممارسات السلوك الرئيسي في تحقيق  15
 الريادة المستدامة

 2018 مؤتمر جامعة جيهان 

التنمية المستدامة ودورها في تحقيق االستقرار  16
 االستراتيجي لمنظمات االعمال

تمر جامعة التنمية مؤ 
 البشرية السليمانية 

2018 

الفخاخ الســلوكية واثرها على االرهاب النفســي  17
 لالفراد العاملين في منظمات االعمال 

 

مشروع بحث قيد 
 االنجاز

2019 

 

 

 البحوث األجنبية-ب

Sequence Search title Publisher The 
year 

1 The impact of marketing 
information systems on brilliant 
financial performance in hospital 

industry   

Indian jourual 
of public health 

research & 
development 

2019 



2 The influence of strategic foresight 
on hospital financial performance:  
mediating effect of continuous 
quality improvement 

Indian jourual 
of public health 

research & 
development 

2019 

3 Comparison of the financial 
performance of Iraqi commercial 
banks contributing before and after 
ISIS   

Jonrmal of 
banking and 

finan 

2019 

4 Administrative Practices and Policy 
for the financial Technology :A 

Guide to Improving Strategic 
Performance 

 2019 قيد النشر

 

 

 املواد التي قدمت بتدريسها 

 الدراسات العليا -1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي/ مادة بحوث العمليات -

 ادارة االزماتدبلوم عالي في ادارة المستشفيات / مادة  -



 ماجستير ادارة اعمال / اخالقيات البحث العلمي  -

 الدراسات االولية  -2

 ادارة الجودة الشاملة / مرحلة رابعة فرع السياحة       -

 مادة البحث العلمي  مرحلة رابعة سياحة       -
 ادارة المشتريات / مرحلة ثالثة ادارة اعمال -

 ة ادارة اعمالمحاسبة التكاليف / مرحلة ثالث -

 استثمار سياحي / مرحلة ثالثة سياحة       -

 ادارة الشركات السياحية / مرحلة ثانية سياحة      -

 رياضيات ادارية / مرحلة اولى ادارة اعمال      -

 حاسوب / مرحلة اولى ادارة اعمال       -

 العديد منها ت( بحث وناقش25يقارب ) اشرفت على العديد من بحوث التخرج ما

 العليا:املساهمات العلمية للدراسات 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا -أ

 المشاركة في لجان مناقشات الدراسات العليا -ب

 تقييم العديد من البحوث العلمية المقدمة الى المجالت العلمية الرصينة  -ت

 تقييم العديد من بحوث الدبلوم العالي  -ث



 العلمية االخرىالنشاطات 

 تقديم دراسة دبلوم عالي في )االدارة السياحية / قسم السياحة /جامعة الكوفة ( -1

 الدورات وورش العمل املشارك بها:

 أوال: كمدرب :

 محاضر في  دورة التطوير االداري -1
 محاضر في دورة المفاهيم االدارية والوظيفية الحديثة-2
 ضغوط العمل محاضر في دورة ادارة الوقت والتخلص من-3
 محاضر في دورة التطوير المالي واالداري -4
 محاضر في دورة تطوير المهارات االدارية ) االدارة الوسطى(-5
 ورشة عمل بعنوان كيفية انشاء المواقع االلكترونية -6

 ثانيًا: كمتدرب :

 لقيادة الحاسوب في جامعة الكوفة / مركز الحاسبة ICDLدورة  -1

 االنكليزية / جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاددورة كفاءة اللغة  -2

 ( جامعة الكوفة / مركز الحاسبةIc3دورة كفاءة الحاسوب ) -3

 ورشة عمل بعنوان البرنامج االكاديمي      -4

 ورشة عمل بعنوان االتكيت وفن التعامل    -5

 شة عمل بعنوان الصحافة وحرية االعالمور    -6



 العلمية  والندوات  املشاركات باملؤمترات

 2018 مؤتمر جامعة التنمية البشرية السليمانية -1
  2018اربيل  مؤتمر جامعة جيهان -2
المشاركة في ندوة االستثمار السياحي ودوره في تطوير السياحة الدينية في النجف  -3

 االشرف كمحاضر
التي اقيمت في كلية االدارة واالقتصاد جامعة المشاركة في ندوة االعالم السياحي  -4

 الكوفة 
المشاركة في ندوة اخالقيات الطالب الجامعي التي اقيمت في كلية االدارة واالقتصاد  -5

 جامعة الكوفة 

 الكتب املؤلفة: قيد االصدار

 ادارة الموارد البشرية الدولية : كمنظور استراتيجي  -1

 املناصب االدارية احلكومية:

 ر قسم الجودة  / جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد حاليامدي -1

 عضو مجلس ضمان الجودة / جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد  حاليا -2

مقرر الدراسات العليا / جامعة الكوفة / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال      -3
2011 

 بها واالشرتاك بها اللجان االدارية والعلمية املكلف 

 لجنة التصنيف الوطني لتقييم اداء الجامعات في جامعة الكوفة -1



 لجنة دعم الطلبة المتعففين في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة  -2
 لجنة تدقيق المواقع االلكترونية للتدريسين  / جامعة الكوفة -3
 لجنة تحقيقية في كلية الهندسة  / جامعة الكوفة -4
 ية في كلية الطب / جامعة الكوفةلجنة تحقيق -5
 لجنة االرشاد التربوي والنفسي  / جامعة الكوفة -6
 لجنة مكافحة التبغ والمخدرات  / جامعة الكوفة -7
 اللجان االمتحانية / قسم ادارة االعمال -8
 اللجان االمتحانية / قسم السياحة -9

 اللجنة العلمية في قسم السياحة -10
 العليالجنة تدقيقية على نتائج الدراسات  -11
 لجنة النهوض بالمسيرة التعليمية / جامعة الكوفة -12
 لجنة تقييم واختيار العروض -13
 لجنة نظام التعليم االلكتروني -14

 لجنة متابعة المناهج  -15
 لجنة متابعة ممتلكات الدولة الموجودة في كلية االدارة واالقتصاد -16
 لجنة متابعة الزي الموحد -17
 وزارة الصحةالمنسق الصحي لكلية االدارة واالقتصاد مع  -18

 
 
 



 املساهمات يف خدمة اجملتمع:

إقامة العديد من الندوات والدورات لمنظمات المجتمع المدني ولجامعة الكوفة ودوائر الخدمية 
في المحافظة . التي من شانها ان تقوي العالقة بين الحقل األكاديمي المعرفي وتنمية قدرات 

 المجتمع .

 :التشكرات

 (4العالي والبحث العلمي عدد )من السيد وزير التعليم  -1
 (.11من السيد رئيس جامعة الكوفة عدد ) -2
 (15من السيد العميد عدد) -3
 (5من السيد محافظ النجف االشرف ) -4
 ( 1من السيد رئيس مجلس محافظة النجف االشرف عدد) -5

 

 النقابات واجلمعيات املنتمي هلا:

 عضو نقابة االكاديميين العراقيين -1

 االعمال العلمية العراقيةعضو جمعية ادارة  -2

 عضو جمعية الماليين واالداريين  -3

 عضو المكتب االستشاري في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة -4

 



 

 معلومات شخصية .1

 مهند حميد ياسر العطوي ا.م. د. االسم : 

 1980-11-17المواليد: بغداد 

 العراق – االشرف محافظة النجفالسكن: 

  mohandh.yser@uokufa.edu.iqااللكتروني :البريد 

 009647726772638 رقم الموبايل :

 املستوى العلمي : .2

 جامعة الكوفة تسلسل الخامس. (2005)ادارة اعمال بكالوريوس  -

 تسلسل الثاني.( جامعة الكوفة 2011)ادارة التسويق واالستراتيجية  -ادارة اعمالماجستير  -

 ( جامعة الكوفة تسلسل االول.2017) ادارة مالية -دكتوراه ادارة اعمال  -

 .2018-2-13الكوفة جامعة االدارة واالقتصاد كلية في قسم ادارة االعمال  استاذ مساعداللقب العلمي   -

 : املناصب االدارية .3

 في ديوان رئاسة الجامعة. 2009-11-1الى يوم  2008_  مسؤول شعبة ادارية من عام 

 .2012-2011مقرر قسم ادارة االعمال للدراسات االولية للعام الدراسي  -

 .2012ممثل جودة الكلية لعام  -

 .2013-2012مقرر قسم ادارة االعمال للدراسات االولية للعام الدراسي  -

mailto:mohandh.yser@uokufa.edu.iq


 .2017-2016مقرر قسم ادارة االعمال للدراسات االولية للعام الدراسي  -

 .2018 -2017مقرر الدراسات العليا من شهر  -

 .2017مقرر قسم ادارة االعمال للدراسات االولية للعام الدراسي  -

 .2020مدير قسم الدراسات والتخطيط في ديوان الجامعة للعام  -

 ( ولالن.2021-2020مدير شؤون الطلبة والتصديقات للعام الدراسي ) -

والى االن على  2011ديوان رئاسة جامعة الكوفة ومن موظف اداري على مالك  2009الى  2007من  -
  مالك قسم ادارة االعمال .

 البحوث املنشورة  .4

 .(2011)المقدرات الجوهرية والتسويق الريادي :العالقة والتاثير ،رسالة ماجستير عام  .1
واالقتصاد/ جامعة تاثير المرونة االستراتيجية في ريادة منظمات االعمال ، بحث منشور ،مجلة كلية االدارة  .2

 (.2012كربالء )
، بحث منشور ،مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ البراعة االستراتيجية ويلية في حتاثير سلوكيات القيادة الت .3

 .(2012)جامعة كربالء
 (.2012تاثير تمكين العاملين في تحسين جودة الخدمة ، مؤتمر الجودة الثالث جامعة الكوفة ) .4
في سلوكيات القيادة التحويلية ، بحث منشور ،مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة تاثير الذكاء العاطفي  .5

 (.2013) القادسية
 .(2014تاثير المقدرات الجوهرية في التسويق الريادي ،بحث منشور في مجلة جامعة القادسية ) .6
دارة واالقتصاد جامعة امكانية القابليات التسويقية في التوجه نحو السوق ،منشور في مجلة الغري كلية اال .7

 (.2014الكوفة )
دور المسؤولية االجتماعية في تعزيز والء الزبون ، منشور مجلة االدارة واالقتصاد جامعة  .8

 (.2014القادسية،)



التحقق من العالقة بين قابليات ادارة المعرفة والمنظمات المتعلمة في ديوان جامعة الكوفة ،منشور في  .9
 (.2014مجلة الغري )

عمليات ادارة المعرفة في راس المال الفكري دراسة تطبيقية في ديوان جامعة الكوفة، مؤتمر كلية تاثير  .10
 (.2014االدارة واالقتصاد جامعة القادسية ،)

 .2015، تكنوستراتيجية المعلومات في مواجهة اضطرابات السيكوسوماتيك ومايتعلق بها أساليبعالقة  .11
التجهيز وصافي راس المال العامل، مجلة العراقية، كلية االدارة تحليل العالقة بين مدة تمويل سلسلة  .12

 (.2016واالقتصاد جامعة كربالء )
 (. 2016انعكاس الهوية االجتماعية في التفاعل الوظيفي، مجلة االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، ) .13
 لالدارة واالقتصاد.( ، مجلة القادسية 2016تاثير القيادة التشاركية في الحد من الصمت التنظيمي ) .14
 ( ، مجلة الغري.2016تاثير سلوك المواطنة التنظيمية في تقبل التغيير التنظيمي، ) .15
 ( ، مؤتمر االدارة والمحاسبة/ ايران.2016تاثير الميمات البايلوجية في ارهاب المواطنين، ) .16

 ، تحت النشر.2016،  تأثير البقع العمياء في االنحراف الوظيفي .17

، مجلة االدارة واالقتصاد/ 2016، اطفيًا والحد منه باستخدام تصنيف المنتج الجديدابتزاز الزبون ع .18
 جامعة بغداد.

، مجلة الغري للعلوم االقتصادية 2017الركود المالي وتاثيره على االداء المالي لمنظمات االعمال،  .19
 واالدارية.

ة االسالمية الجامعة، مقبول ، مجلة الكلي 2017تاثير نظرية توقيت السوق في القرار االستثماري،  .20
 للنشر.

، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، مقبول 2017تاثير نظرية توقيت السوق في الهيكل المالي ،  .21
 للنشر. 

تحليل العالقة بين نظرية توقيت السوق والقرار االستثماري من خالل هيكل راس المال، اطروحة دكتوراه،  .22
 تصاد جامعة الكوفة.، كلية االدارة واالق2017



، مجلة المثنى للعلوم االدارية 2017توظيف مؤشرات تمويل النمو المستدام في الهشاشة المالية،  .23
 واالقتصادية.

، مقبول النشر، مجلة الغري للعلوم 2017تحليل العالقة بين القابليات التنظيمية وجودة الخدمة ، .24
 االقتصادية واالدارية.

، مجلة االدارة واالقتصاد، جامعة 2018في الحد من الجمود التنظيمي،  تاثير القابليات التنظيمية .25
 كربالء.

 ، دار توتة للطباعة، بغداد.2018المشاركة في تاليف كتاب السلوك التنظيمي ،  .26

، الحوكمة االكاديمية: الطريق نحو جودة 2019، آليات مقترحة لتنفيذ الحوكمة في الجامعات العراقية .27
 جامعة الكوفة.التعليم، مؤتمر 

، مؤتمر العلمي الرابع للكلية 2018، الخصائص الريادية ودورها في تعزيز اداء االعمال الصغير .28
 التقنية االدارية بغداد ، االبداع االداري لتحقيق الرؤية المستقبلية لمنظمات االعمال.

رة ، المنظمة ، المجلة العربية لالدا2018دور تجميع المواهب في الحد من انحراف المواهب ،  .29
 العربية للتنمية االدارية، االمارات.

مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، ( 2019استخدام خرائط تدفق القيمة في معالجة الهدر،) .30
 مقبول للنشر. 

 خربات التدريس .5

 تدريس مادة االدارة المالية لطلبة ماجستير ادارة اعمال. .1
 ة لطلبة الدراسات العليا.تدريس مادة التنمية والتنمية المستدام .2
 تدريس مادة برمجيات االعمال واالحصاء لطلبة الدراسات العليا. .3
 تدريس مادة االدارة المحلية وتنمية المحافظات لطلبة الدراسات العليا. .4



 تدريس مادة االدارة المالية للبكوريوس. .5
 تدريس مادة ادارة المحفظة االستثمارية للبكالوريوس. .6
 التكاليف للبكالوريوس. تدريس مادة محاسبة .7
 تدريس مادة المحاسبة المالية لطلبة المرحلة الثانية. .8
 لطلبة قسم ادارة االعمال المرحلة الرابعة .  WinQSBتدريس نظام  .9

المرحلة  اإلعمال إدارةلطلبة قسم   Accessتدريس تصميم قاعدة بيانات ادارية وفق برنامج  .10
 . الثالثة

( 1( دبلوم ادارة مستشفيات، و)1عالي تخطيط استراتيجي و)( طالب دبلوم 3اشراف على ) .11
 ( ماجستير تخطيط استراتيجي.1ماجستير ادارة اعمال، )

 القاء محاضرات في بعض دورات التعليم المستمر . .12
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التخصص  التخصص العام  السنة الجهة المانحة الشهادات األكاديمية ت
 الدقيق

إدارة علوم  سبكالوريو  1
 األعمال

  06/07/1994 جامعة القادسية

 4204العدد 

علوم ادارة 
 االعمال

علوم ادارة 
 االعمال

أدارة  علومماجستير  2
 األعمال

  06/03/2005 جامعة القادسية

 1483العدد 

علوم ادارة 
 االعمال

موارد بشرية 
 والجودة الشاملة



دكتوراه فلسفة ادارة  3
 اعمال

 24/12/2015 جامعة الكوفة

  27069العدد 

 التسويق ادارة اعمال
والسلوك 
   التنظيمي

 

 

 للدراسة ا ولية )البكالجريجس( س المجاديدرتثانيا:   

 

 القسم المرحلة أسم المادة ت

ادارة  الثانية ( سنه 5ادارة الموارد البشرية / الدراسة المسائية ) 1
 االعمال

ادارة  الثالثة ( سنه 5ادارة االعمال الدولية/ الدراسة المسائية ) 2
 االعمال

ادارة  الرابعة ( سنه8والمسائية ) نظم المعلومات االدارية للدراسة الصباحية  3
 االعمال

 االقتصاد االولى ( سنه 3مبادئ االدارة قسم االقتصاد للدراسة الصباحية )  4

ادارة  الرابعة ( سنه 2اسس ومناهج البحث العلمي لفرع السياحة ادارة اعمال)  5
 االعمال

ادارة  الثانية 2016-2015ادارة التسويق / الدراسة المسائية    6
 االعمال



ادارة  الثالثة 2017-2015اسس ومناهج البحث العلمي للدراسة الصباحية والمسائية   7
 االعمال

ادارة  الثانية )كورس اول( 2017-2016ادارة التسويق / الدراسة المسائية   8
 االعمال

ادارة  الثانية )كورس ثاني( 2017-2016تسويق / الدراسة المسائية  بحوث  9
 االعمال

ادارة  الثالثة 2017-2016اسس ومناهج البحث العلمي للدراسة الصباحية والمسائية  10
 االعمال

ادارة  الثانية )كورس اول(   2018-2017ادارة التسويق / الدراسة المسائية   11
 االعمال

ادارة  الثانية )كورس ثاني( 2018-2017تسويق / الدراسة المسائية  بحوث  12
 االعمال

ادارة  الثالثة )كورس اول( 2018-2017للدراسة الصباحية والمسائية  ادارة المشاريع 13
 االعمال

)كورس  2018-2017ادارة المشاريع باستخدام الحاسوب للدراسة الصباحية والمسائية  
 ثاني(

ادارة  الثالثة
 االعمال

 

 

 



 للدراسات العليا س المجاديدرتا:  ل ثا

الجودة ضمن السنه التمهيدية لطلبة التعاون لدراسة الماجستير ادارة تدريس مادة نظم  -1
 2011اعمال  

تدريس مادة نظم المعلومات االستراتيجية لبرنامج الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي  -2
 2016-2015الكورس الثاني  

 تدريس مادة التفكير االستراتيجي لبرنامج الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي  -3

 2017-2016الكورس األول 

تدريس مادة إدارة التسويق الصحي في برنامج ماجستير إدارة المستشفيات الدورة األولى  -4
  2017-2016الكورس األول 

تدريس مادة إدارة اللوجستك في برنامج ماجستير إدارة المستشفيات الدورة األولى    -5
  2017-2016الكورس الثاني 

  2017-2016تدريس مادة تنظيم االدارة المحلية برنامج الدبلوم في االدارة المحلية   -6
 الكورس الثاني 

-2016مستشفيات تدريس مادة اخالقيات البحث العلمي برنامج الدبلوم في ادارة ال  -7
 الكورس الثاني   2017

تدريس مادة إدارة التسويق الصحي في برنامج ماجستير إدارة المستشفيات الكورس   -8
 2018-2017األول 

تدريس مبادئ ادارة المستشفيات في برنامج الدبلوم إدارة المستشفيات الكورس األول  -9
2017-2018 

 مج الدبلوم العالي ادارة مستشفيات.تدريس مادة مبادى ادارة المستشفيات في برنا-10



الكورس الثاني   ريس مادة إدارة اللوجستك في برنامج ماجستير إدارة المستشفيات تد-11
2017-2018  

  2018-2017تدريس مادة تنظيم االدارة المحلية برنامج الدبلوم في االدارة المحلية  -12
 الكورس الثاني 

مي لبرنامج الماجستير تخطيط استراتيجي تدريس مادة اخالقيات البحث العل -13
 الكورس الثاني

 الى االن 2019-2018تدريس مادة ادارة التسويق ماجستير ادارة اعمال منذ عام  -14

 2020-2019تدريس مادة ادارة المعرفة لطلبة الدكتوراه لعامي  -15

 2021-2020تدريس مادة سلوك المستهلك لطلبة الدكتوراه  -16

 

 ركات العلمية: المشارابعا

ببحث علمي وعضو اللجنة  2008المشاركة في المؤتمر االول لتطوير التعليم العالي في جامعة الكوفة  -
 واللجان المساندة ولجنة صياغة التوصيات التحضيرية للمؤتمر

المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي الوطني الثاني للشباب مؤسسة شهيد المحراب ببحث، وعضو اللجنة  -
 2008التحضيرية للمؤتمر  

  2008المشاركة في اعمال الندوة العلمية الثانية لقسم ادارة االعمال جامعة القادسية ببحث  -

 2008المشاركة البحثية في اعمال مؤتمر السياحة الدولي االول لمحافظة النجف االشرف  -

األول لمحاربة الفساد اإلداري والمالي  عالفساد اإلداري األسباب واستراتيجيات المعالجة، المؤتمر الموس -
 الذي أقامه مجلس محافظة النجف. 2008



 .2008المشاركة البحثية في ندوة قسم ادارة االعمال كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة البصرة  -

 .2008االمشاركة البحثية في مؤتمر السياحة األول / مجلس محافظة    النجف االشرف  - 

  2010اليات ورشة عمل جودة االداء والتدقيق الداخلي في جامعة الكوفة المشاركة في فع -

المشاركة البحثية في اعمال المؤتمر الثاني لضمان الجودة واالعتماد االكاديمي واللجنة التحضيرية  -
 واللجان المساندة ولجنة صياغة التوصيات

 2011ة واالقتصاد جامعة القادسية   المشاركة البحثية في اعمال ندوة قسم ادارة االعمال كلية االدار  -

 2014المشاركة البحثية في اعمال  المؤتمر العلمي لكلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية    -

 2009المشاركة البحثية في المؤتمر العلمي الثاني للعلوم االنسانية جامعة الكوفة  -
 2017كربالء كلية االدارة واالقتصاد الدولي التاسع  لجامعة المشاركة البحثية في المؤتمر العلمي  -

 2017 االمؤتمر الدولي الثاني لمتاحف الكفيل اللعتبة العباسية المشاركة البحثية في -

 الخاصة بالجودة وغيرها لندوات وورش العملعضو اللجنة التحضيرية ل -

ودوائر الدولة والمجتمع المدني ولمختلف حقول  ر من الدورات التدريبة في الكليةاقام الكثي -
 ادارة االعمال

االشتراك في ثالث دورات لتعلم اللغة االنكليزية لكليات التربية االساسية وكلية اللغات بهدف  -
 تعلم اللغة االنكليزية

االشتراك في برنامج التعاون بين جامعة كنتاكي والكوفة والسفر الى كنتاكي  والدخول في  -
واد التسويق والموارد البشرية ومبادئ االدارة لكيفية اعداد المقررات وتطوير قسم ادارة ثالث م

 2012االعمال 

ببحث وعضو اللجنة العلمية  2019- 2018االشتراك في مؤتمر الجودة لجامعة الكوفة  -
 للمؤتمر

 



 : البحوث المنشورة او المقبولة للنشرخامسا

 

 سنة النشر مكان النشر عنوان البحث ت

تطبيق المعايير المهنية العالمية لعضو هيئة التدريس لتحسين   1
 . الكوفة جودة  العملية التعليمية دراسة حالة في جامعة

 حاكم جبوري الخفاجي

                                                                 

  خاص منشور في عدد  
 بالمؤتمر 

 المجلد األول 

2009 

التطور التقني لالرتقاء بجودة الخريجين وفقا للمعايير دور  2
 الدولية لالعتماد األكاديمي

 حاكم جبوري الخفاجي

مجلة الغري للعلوم االقتصادية  
( 16( العدد)3واإلدارية المجلد)

 ( نشر بحوث المؤتمر6السنة)

2010 

جودة المنهج العلمي الجامعي وتقنيات التعليم المستخدمة في  3
 تحسين مخرجات العملية التعليمية الواقع والطموح 

 حاكم جبوري الخفاجي

نشر الكتروني  على موقع   
جامعة الكوفة ضمن   وقائع 
 أعمال المؤتمر األول للجودة

2009   

 عي المتميزدور أدوات التعلم التنظيمي في تحقيق األداء الجام 4

ليث علي الحكيم , حاكم جبوري الخفاجي, عمار عبد االمير 
 زوين

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية 
( 11واالقتصادية المجلد )

 (  2العدد)

2009 

)  دور نموذج سلسلة القيمة في تحقيق األداء الجامعي المتميز 5
أ.م. ليث علي الحكيم    م. حاكم جبوري الخفاجي    

 عبد االمير زوين(م. عمار 

مجلة العلوم االدارية واالقتصادية 
(، 3، المجلد )جامعة البصرة 

 (6العدد )

2010 

تطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة في بيئة التعليم الجامعي من  6
منظور استراتيجي )دراسة استطالعية الراء عينة من االدارت 

)  أ.م. ليث علي الحكيم     العليا في جامعة الكوفة(

مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة  
 ( 3( السنة)8العدد)

2009 



م.م. حاكم جبوري الخفاجي     م.م. ازهار عزيز 
 العبيدي(

عالقة واثر الفساد االداري على جودة تنفيذ المشاريع  7
 الخدمية)دراسة مقارنه(

 م.م. حاكم جبوري الخفاجي

صادية مجلة الغري للعلوم االقت
واالدارية/كلية االدارة واالقتصاد 

( 2جامعة الكوفة المجلد)/
 ( السنة الخامسة 12العدد)

2009 

التأثير التفاعلي بين العدالة والثقة التنظيمية وانعكاسه في    8
عينة من  ألراءدراسة  تحليلية  تحقيق جودة حياة العمل

 .العاملين في جامعة الكوفة

 م. حاكم جبوري الخفاجي

 

مجلة القادسية للعلوم االدارية   
واالقتصادية كلية االدارة 

, واالقتصاد جامعة القادسية 
 (3(, العدد )14المجلد )

  2012 

 رضا الزبون كمتغير وسيط بين جودة الخدمة ووالء الزبون  9

 فرع النجف / دراسة حالة في مصرف بابل األهلي

 م. حاكم جبوري الخفاجي

االقتصادية علوم للمجلة الغري   
واالدارية كلية االدارة واالقتصاد 

(, العدد 5, المجلد )جامعة الكوفة
(25) 

 2012 

 اثر التهكم التنظيمي في اإلنهاك النفسي للعاملين  10

دراسة تحليلية ألراء عينه من العاملين في مديرية تربية 

 محافظة النجف

 م. حاكم جبجري الخفاجي

 

المنتدى, السنة حولية  
 (12الخامسة, العدد )

2012 

) العالقة  بين الثقافة التنظيمية وادوات التعلم  11
عينة من  راءالدراسة استطالعية    التنظيمي 

 العاملين في المديرية العامة لتربية محافظة النجف
 .(االشرف

مجلة القادسية للعلوم االدارية 
واالقتصادية كلية االدارة 

عدد واالقتصاد جامعة القادسية 
 خاص

2014 



 أ.م.د. حاكم جبوري الخفاجي

 

عالقة واثر اللقاء الخدمي في سلوك مواطنة الزبون  12
دراسة استطالعية آلراء عينة من مقدمي الخدمة 

والزبائن في القطاع الفندقي لمحافظة النجف 
أ.م.د. حاكم   االشرف) أ.د. يوسف حجيم لطائي

 جبوري الخفاجي(

مجلة الغري للبحوث االقتصادية 
( العدد 13واالدارية  المجلد )

 2015( 11( السنه )36)

2015 

استراتيجيات التحويل الرقمي للمعلومات واثرها في  
دراسة حالة  –تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين 
 في ديوان محافظة النجف االشرف 

عبد الغفور الجواهري     الباحثة هدير محمد 
 أ.م.د. حاكم جبوري الخفاجي

مجلة الغري للبحوث االقتصادية 
( 2( العدد )14واالدارية  المجلد )

 2017السنه   

 

 

 

 

 

 

 

دور سلوكيات العمل العاطفي في تعزيز سلوك  13
مواطنة الزبون الخارجي دراسة استطالعية آلراء 

القطاع عينة من مقدمي الخدمة والزبائن في 
الفندقي لمحافظة النجف  االشرف )أ. د. يوسف 

 حجيم لطائي  أ.م.د. حاكم جبوري الخفاجي(

السنة  47العدد  مجلة الكلية االسالمية الجامعة 
الثانية عشر 

2018 



عالقة واثر سلوكيات العمل العاطفي في اللقاء  14
الخدمي دراسة استطالعية آلراء عينة من مقدمي 

في القطاع الفندقي لمحافظة  الخدمة والزبائن
 النجف  االشرف

أ.د. يوسف حجيم لطائي  أ.م.د. حاكم جبوري 
 الخفاجي  

المؤتمر الدولي لجامعة كربالء 
 2017كلية االدارة واالقتصاد 

قبول في المؤتمر 
 واالقاء

 إيجابية شبكات التواصل االجتماعي وأثرها في 15
آلراء دراسة استطالعية  تعزيز الترويج للمتاحف

عينة من طلبة كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة 
  أ.م.د.حاكم جبوري الخفاجي  الكوفة

االمؤتمر الدولي الثاني لمتاحف 
 الكفيل اللعتبة العباسية 

قبول في المؤتمر 
 واالقاء

9/2017 

التسويق الفكاهي وتأثيره في تحقيق رفاهية الزبائن  16
دراسة  من خالل تعزيز جودة التواصل االجتماعي

استطالعية الراء عينة من زبائن شركات 
االتصاالت المتنقلة في العراق ) أ.د. ليث علي 

الحكيم  أ.م.د. حاكم جبوري الخفاجي         
 أ.م.د. عمار عبد االمير زوين(

مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
 االنسانية واالجتماعية

قبول نشر م. ج. 
 86/2017أ 

 6/11/2017في 

التسويق المخادع وتاثيره في سعادة الزبائن من  17
خالل التسويق الضجيجي للمنتجات الجديدة دراسة 

استطالعية الراء عينة من زبائن شركة 
(Samsung) ( ومنتجها الهاتفGalaxy في )
 حاكم جبوري الخفاجيالعراق  أ.م.د. 

مجلة كلية االدارة واالقتصاد 
للدراسات االقتصادية واالدارية 

والمالية/ كلية االدارة واالقتصاد 
 جامعة بابل 

, 10المجلد 
, 2العدد

,ص ص 2018
361-335 



التسييس التنظيمي واثره في اداء مجالس  18
المحافظات. الباحث حسن عمر حسن عاشور              

 أ.م .د.حاكم جبوري الخفاجي 

قبول نشر  مجلة الكلية االسالمية الجامعة 
 ع1712العدد

6/3/2018 

أثير استراتيجيتي العمل العاطفي في انهاك العاملين  19
 للخدمة المقدمة. الباحث فالح حسن عبد االمير

 أ.م .د. حاكم جبوري الخفاجي

 قبول نشر مجلة مركز دراسات الكوفة

 347العدد 

18/3/2018 

المسؤولية االجتماعية وتأثيرها في تبني استراتيجية  20
جودة تنفيذ المشاريع الخدمية. الباحث هشام عادل 

 منشد البرقعاوي    أ.م.د. حاكم جبوري الخفاجي

 

قبول نشر العدد  مجلة الكلية االسالمية الجامعة 
 ع1753

1/4/2018 

دور الالمركزية االدارية في تحسين التطوير  21
 السادة شويل البديري التنظيمي  الباحث عبد 

 أ.م .د.حاكم جبوري الخفاجي

قبول نشر العدد  مجلة الكلية االسالمية الجامعة 
 ع1757

2/4/2018 

تأثير االدارة اللوجستية في تحسين رضا الزبون  22
 للخدمات الصحية. الباحث بشير جليل الخالدي

 أ.م .د.حاكم جبوري الخفاجي 

 

المجلة العلمية لكلية الكفيل 
 معةالجا

قبول نشر العدد 
83 

30/4/2018 

القيادة الشاملة وتأثيرها في اداء عاملي الخدمة  23
 الصحية 

قبول نشر العدد  مجلة الكلية االسالمية الجامعة 
 ع1848

28/5/2018 



فجوة الهوية التنظيمية وتأثيرها في سلوك العاملين  24
 العكسي 

العدد قبول نشر  مجلة الكلية االسالمية الجامعة 
 ع1917

31/7/2018 

االستثمار في المشاريع السكنية وتأثيره في تعظيم  25
االيردات المحلية لالدارة المحلية في محافظة 

 كربالء المقدسة

قبول نشر العدد  مجلة الكلية االسالمية الجامعة
 ع 2187العدد 

24/2/2019 

قبول نشر العدد  الكلية االسالمية الجامعةمجلة  االنماط القيادية وتاثيرها في اندماج العاملين 26
 ع 2188العدد 

24/2/2019 

27  Parental leadership and its effect in 

reducing the withdrawal of 

Intermediate Health Staff 

(A study in Al-Manathira General Hospital in Al-

Najaf Governorate) 

 

قبول نشر العدد  مجلة الكلية االسالمية الجامعة
 ع 2992العدد 

7/12/2020   
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 / 6 / 29( في  2504بموجب األمر الجامعي الّمرقم ) من السيييييييد رئيس جامعة الكوفة / : 9

 .م  2004

 11 / 11( في 1502) بموجب األمر الجامعي الّمرقم من السيييد رئيس جامعة الكوفة / :  10

 .م  2004 /

 / 7 / 5( في  3773بموجب األمر الجامعي الّمرقم )من السيييييييد رئيس جامعة الكوفة / :  11

 .م  2005

بموجب كتاب رئاسييييية جامعة كربالء / مكتب رئيس : من السييييييد رئيس جامعة كربالء /  12

 م . 2003 / 11 / 24( في 214الجامعة الّمرقم )

بموجب كتاب رئاسييييية جامعة كربالء / مكتب رئيس : من السييييييد رئيس جامعة كربالء /  13

 م . 2004 / 11 / 22( في 409الجامعة الّمرقم )أ / 

 /ة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة األسيييييييالمية التابعة لوزار من السييييييييد رئيس:  14

 م .  2005 / 6 / 23( في  356) ع ق  بموجب األمر الجامعي الّمرقم



 7 / 26( في  4212بموجب األمر الجامعي الّمرقم )  من السيييييد رئيس جامعة الكوفة / : 15

 . م  2005 /

 / 1 / 15( في 370بموجب األمر الجامعي الّمرقم )من السييييييييد رئيس جامعة الكوفة / :  16

 .م  2006

يد رئيس جامعة الكوفة / :  17 جامعي الّمرقممن السييييييي  / 2 / 1( في 24) بموجب األمر ال

 .م  2006

 / 2 / 22( في 48بموجب األمر الجامعي الّمرقم ) من السييييييييد رئيس جامعة الكوفة / : 18

 . م  2006

 / 4 / 26( في 88بموجب األمر الجامعي المّرقم )من السييييييييد رئيس جامعة الكوفة / :   19

 . م  2006

يد رئيس جامعة الكوفة / :   20  / 8 / 25( في 3الجامعي المّرقم )بموجب األمر من السييييييي

 .  م  2008

( في 572م / المّرقم ) كتاب رئاسيييية الجامعةبموجب : من السيييييد رئيس جامعة الكوفة /  21

 . م  2010 / 8 / 19

( في 572م / المّرقم ) كتاب رئاسيييية الجامعةبموجب : من السيييييد رئيس جامعة الكوفة /  22

  . م  2010 / 8 / 19

( في 24458ش ت بموجب األمر الجامعي المّرقم ) / كوفةجامعة ال رئيسمن السييييييييد :  32

 . م  2011 / 9 / 12

 11 / 21( في 3215بموجب األمر الجامعي المّرقم ) / كوفةجامعة ال : من السيييييد رئيس 24

 . م  2011 /

رئيس جامعة إبن حيان الطبية بموجب كتاب رئاسيية الجامعة المرقم  ر ج / : من السيييد   25

 م . 2018/  1/  14في   17

رئيس جامعة الفرات األوسييط بموجب كتاب رئاسيية الجامعة المرقم م ر ج / : من السيييد   26

 م . 2018/  1/  17في   8



 / 7 / 28( في 8266بموجب األمر الجامعي المّرقم ) / كوفةجامعة ال : من السيييييد رئيس 27

 . م  2020

 / 11 / 3( في 251م المّرقم )كتياب جيامعية الكوفية / مكتيب رئيس الجيامعية بموجيب :  28

 . م  2020

 

 رؤساء الجامعات : وا  : من السادة مساعدرابع

/  2( في 1534بموجب األمر الجامعي المّرقم )الكوفة /  من السيييد مسيياعد رئيس جامعة:  1

 . م  2001 / 4

 14( في 1081بموجب األمر الجامعي المّرقم )الكوفة /   من السيد مساعد رئيس جامعة:  2

 .م  2006 / 2 /

شؤون العلمية /  3 سيد مساعد رئيس جامعة القادسية لل سة جامعة بموجب ك: من ال تاب رئا

 / 9 / 15( في 9980الّمرقم ) للشيييؤون العلمية رئيس الجامعةمسييياعد / مكتب  القادسيييية

 م . 2008

ة للشيييؤون العلمية / بموجب كتاب رئاسييية جامعة : من السييييد مسييياعد رئيس جامعة الكوف 4

 م . 2010/   12/   29في   33498الكوفة المرقم  
: من السييييد مسييياعد رئيس جامعة الكوفة للشيييؤون العلمية / بموجب كتاب رئاسييية جامعة  5

 م . 2011/   12/   11في   34644الكوفة المرقم  

/  10م المّرقم ) ة الكوفةجامعب اكتبموجب الكوفة /  : من السيييييييد مسيييييياعد رئيس جامعة 6

 . م  2012 / 2/  21( في 5571
 ة الكوفةجامعب اكتبموجب الكوفة للشييييؤون العلمية /  : من السيييييد مسيييياعد رئيس جامعة 7

 . م  2017 / 12/  17( في 3826م ع / المّرقم )
 الكوفةة جامعب اكتبموجب الكوفة للشيييؤون اإلدارية /  : من السييييد مسييياعد رئيس جامعة 8

 . م  2018 / 1/  3( في 270م المّرقم )



 

 ا  : من السادة عمداء الكليات :خامس

 1994 / 1 / 2( في 23بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كلية اآلداب / جامعة الكوفة / :  1

 . م

 / 1 / 31( في 233بموجيب األمر اإلداري الّمرقم )من كليية اآلداب / جيامعية الكوفية / :  2

 .م  1994

ية اآلداب / جامعة الكوفة / :   3  / 3 / 26( في 537بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كل

 م . 1994

ية اآلداب / جامعة الكوفة / :   4   / 5 / 3( في 1070بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كل

 . م 1994

 / 6 / 28( في 1092بموجب األمر اإلداري الّمرقم ) من كلية اآلداب / جامعة الكوفة / :   5

 .م  1994

 / 11 / 3( في 5986بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كلية اآلداب / جامعة الكوفة / :   6

 . م 2008

( في 1534ي الّمرقم )داربموجب األمر اإلمن كلية اإلدارة واإلقتصييياد / جامعة الكوفة / :   7

 . م  2001 / 4 / 2

( في 1292بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كلية اإلدارة واإلقتصييياد / جامعة الكوفة / :   8

 م . 2002 / 6 / 2

د/ م( في  36بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كلية اإلدارة واإلقتصيياد / جامعة الكوفة / :  9

 . م 2003 / 1 / 19

( في 43جب األمر اإلداري الّمرقم )بمو من كلية اإلدارة واإلقتصييييييياد / جامعة الكوفة / :  10

 . م 2003  / 5 / 31



 4( في 35بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كلية اإلدارة واإلقتصييياد / جامعة الكوفة / :  11

 م . 2004  / 1 /

( في 2227بموجب األمر األداري الّمرقم )من كلية اإلدارة واإلقتصيياد / جامعة الكوفة / :  12

 . م 2004 / 10 / 25

( في 962بموجب األمر اإلداري المرقم ) من كلية اإلدارة واإلقتصييياد / جامعة الكوفة /  : 13

 .م  2007 / 3 / 26

( 5960بموجب األمر اإلداري المرقم ) من كلية اإلدارة واإلقتصييييييياد / جامعة الكوفة /  : 14

 .  م 2008 / 8 / 26في 

( في 299بموجب األمر اإلداري المرقم )ية / : من كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة القادس 15

 .م  2008 / 4 / 30

بموجب األمر اإلداري الّمرقم : من كلية الدراسيييييات اإلسيييييالمية )الفقه( / جامعة الكوفة /  16

 م . 2006  / 4 / 19( في 389)

 بموجب األمر اإلداري الّمرقم: من كلية الدراسيييييات اإلسيييييالمية )الفقه( / جامعة الكوفة /  17

 .  م 2008  / 9  / 9 ( في 2015)

 8  / 20 ( في 2698بموجب األمر اإلداري الّمرقم ): من كلية القانون / جامعة الكوفة /  18

 .  م 2008  /

 ( في 486بموجب األمر اإلداري الّمرقم ): من مركز دراسيييييييات الكوفة / جامعة الكوفة /  19

 .  م 2008  / 8  / 25

  / 9  / 4 ( في 5020بموجب األمر اإلداري الّمرقم )امعة الكوفة / : من كلية العلوم / ج 20

 .  م 2008

: من الكلية اإلسييييالمية الجامعة / النجف األشييييرف / بموجب  األمر اإلداري المرقم )بال(  21

   .م  2008/   9/  8في 

  / 10 ( في 2806بموجب األمر اإلداري الّمرقم ): من كلية الزراعة / جامعة الكوفة /  22

 .  م 2008  / 9



جامعة الكوفة /  23 نات /  ية للب ية الترب  ( في 5344بموجب األمر اإلداري الّمرقم ): من كل

 .  م 2008  / 9  / 14

  / 24 ( في 1763بموجب األمر اإلداري الّمرقم ): من كلية التمريض / جامعة الكوفة /  24

 .  م 2008  / 9

 10  / 4 ( في 5965بموجب األمر اإلداري الّمرقم ): من كلية الصيدلة / جامعة الكوفة /  25

 .  م 2008  /

 1  / 4 ( في 1335بموجب األمر اإلداري الّمرقم ): من كلية الشيييخ الطوسييي الجامعة /  26

 .  م 2009  /

األمر اإلداري  : من الكلية اإلسيييييييالمية الجامعة في محافظة النجف األشيييييييرف / بموجب 27

 م . 2010/  5/  6(  في 498المرقم )

م  2011/  2/   2( في   30: من كلية الطب / جامعة النهرين / بموجب كتابهم المرقم ) 28

. 

 1/  1: من كلية اإلدارة واإلقتصييياد )الرفاعي( / جامعة ذي قار / بموجب كتابهم المرقم ) 29

 م . 2011/  2/  13( في 4 /

 2/  16( في 331اإلدارة واإلقتصيياد / جامعة كربالء / بموجب كتابهم المرقم ) : من كلية 30

 م . 2011 /

/  5/  12: من كلية اإلدارة واإلقتصييياد / جامعة كربالء / بموجب كتابهم المرقم )بال( في  31

 م . 2011

 2011/  6/  7( في 1217: من كلية التربية / جامعة كربالء / بموجب كتابهم المرقم ) 32

 م .

/  11/  1( في 7904: من كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة / بموجب كتابهم المرقم ) 33

 م . 2011

 2/  20( في 312: من كلية اإلدارة واإلقتصيياد / جامعة كربالء / بموجب كتابهم المرقم ) 34

 م . 2012 /



/  4/  18( في 583: من كلية اآلثار والتراث / جامعة الكوفة / بموجب كتابهم المرقم ) 35

 م . 2012

 4/  18( في 752: من كلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة / بموجب كتابهم المرقم ) 36

 م . 2012 /

 12 / 2( في 188م / بموجب األمر اإلداري الّمرقم )من كلية اآلداب / جامعة الكوفة / :   37

 . م 2012 /

/  29( في 3191: من كلية اإلدارة واإلقتصيييياد / جامعة كربالء / بموجب كتابهم المرقم ) 38

 م . 2013/  11

/  3/  12( في 273: من كلية العلوم السياحية / جامعة كربالء / بموجب كتابهم المرقم ) 39

 م . 2014

/  12/  19( في 203/  10ب كتابهم المرقم ): من كلية اآلداب / جامعة الكوفة / بموج 40

 م . 2017

 2017/  12/  26( في 6822: من كلية الطب / جامعة الكوفة / بموجب كتابهم المرقم ) 41

 م .

/  28( في 554: من كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة / بموجب كتابهم المرقم )م /  42

 م . 2017/  12

/  2( في 9/  202العمراني / جامعة الكوفة / بموجب كتابهم المرقم ): من كلية التخطيط  43

 م . 2018/  1

/  1/  8( في 2: من كلية العلوم السيييييييياحية / جامعة كربالء / بموجب كتابهم المرقم ) 44

 م . 2018

( 5034ي الّمرقم )داربموجب األمر اإلمن كلية اإلدارة واإلقتصييييييياد / جامعة الكوفة / :   45

 . م  2018 / 12 / 13في 

( 5132ي الّمرقم )داربموجب األمر اإلمن كلية اإلدارة واإلقتصييييييياد / جامعة الكوفة / :   46

 . م  2018 / 12 / 20في 



( في / م 11ي الّمرقم )داربموجب األمر اإلمن كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة واسط / :   47

 . م  2019 / 1 / 15

( 1597ي الّمرقم )داربموجب األمر اإلمن كلية اإلدارة واإلقتصييييييياد / جامعة الكوفة / :   48

 . م  2019 / 4 / 17في 

 / 8( في 2158ي الّمرقم )داربموجب األمر اإلمن كلية طب األسيينان / جامعة واسييط / :   49

 . م  2019 / 5

( 3187ي الّمرقم )داراإل بموجب األمرمن كلية اإلدارة واإلقتصييييييياد / جامعة الكوفة / :   50

 . م  2020 / 12 / 223في 

 

ا  : من السييييد  رئيس الجهاز المركزي لإلحصييياء وتكنولوجيا المعلومات في العراق / سيييادسييي

 وكيل وزارة التخطيط :

الّمرقم  مكتب/ مكتب رئيس ال الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلوماتتاب بموجب ك 

 .  م 2008 / 11 / 17( في 4787)

 

 : محافظ النجف األشرفد يالسا  : من سابع

محافظ النجف األشييييييرف األسييييييتاذ عدنان عبد خضييييييير الزرفي بموجب كتاب ديوان من :  1

 م . 2013/  5/  16( في 8464محافظة النجف األشرف المرقم )

مكتب السييييييد ي بموجب كتاب لؤي جواد الياسيييييرمحافظ النجف األشيييييرف األسيييييتاذ من :  2

 م . 2020/  27/  27( في 2443المرقم ) المحافظ

مكتب السييييييد ي بموجب كتاب لؤي جواد الياسيييييرمحافظ النجف األشيييييرف األسيييييتاذ من :  3

 م . 2020/  12/  3( في 8906المرقم ) المحافظ

 

 : أخرىا   : من جهات ثامن



الّمرقم  همبموجب كتاب /العراقيين / فرع الفرات األوسط  جمعية المؤرخين واآلثاريينمن :  1

 .م  1993 / 7 / 27( في  4)

 / بموجب كتابهم الّمرقم )ف /لعراقية / المركز العام / بغداد جمعية الهالل األحمر امن :  2

 م .  2000 / 11 / 12( في  5023

( في 6048:  من دائرة صيييييحة محافظة النجف األشيييييرف / بموجب األمر اإلداري الّمرقم ) 3

 م .  2005/  6/  12

مؤسيييسييية شيييمس بالد الرافدين لمناطق الفرات األوسيييط / النجف األشيييرف / بموجب : من  4

 م . 2013/  3/  14( في 487كتابهم المرقم )

( 6: من مدير مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي بموجب كتابهم المرقم )ت / ش /  5

 م .   2018/  1/  2في 

 م . 2018/  1/  9( في 184المرقم ): من كلية اإلمام الصادق )ع( / بموجب كتابهم  6

 

  التكرميات :

 : ميدالية برونز كلية اآلداب / جامعة الكوفة .  1

 : درع كلية اآلداب / جامعة الكوفة . 2

 : مكافأة مالية / كلية اآلداب / جامعة الكوفة . 3

السييالم( للبحوث : درع كلية الفقه / جامعة الكوفة / جائزة اإلمام علي بن أبي طالب )عليه  4

 العلمية .

: درع نقابة الفنانين العراقيين / فرع محافظة النجف األشرف / مهرجان الطف الفني األول  5

 م . 2011

مدراء المركز بمناسييييبة ذكرى مرور  جامعة الكوفة لتكريم /سييييات الكوفة مركز درا: درع  6

 .م  2012سنة على تأسيسه  20



 م  2013العلمي في محافظة النجف األشرف لسنة : درع مؤسسة الفارابي للتقدم  7

 م . 2014: درع الكلية التقنية اإلدارية ـ كوفة لسنة  8

 

 :ات ــــــاملؤلف

 : الكتب :أوالً 

/ طبع  مشترك : ) المحاسبة األدارية ودورها في ترشيد القرارات اإلدارية في المنشأة ( /  1

 م .   2003األردن / سنة مان / لنشر والتوزيع / عفي دار زهران ل

 /شييترك : )الموسييوعة الشيياملة الى ترشيييد القرارات اإلدارية بإسييلوب التحليل الكمي( / م 2

  .م 2003مان / األردن / سنة يع / عطبع في دار زهران للنشر والتوز

: )قراءة في كتاب أحكام السيييييجون بين الشيييييريعة والقانون للعالمة الدكتور الشييييييخ أحمد  3

 م . 2006(  طبع في النجف األشرف / العراق /)رحمه هللا(    الوائلي

: ) عشييييرة آل شيييعبان القحطانية الحّميرية العربية (  / طبع في النجف األشيييرف / العراق  4

 م . 2000/

: )تطبيقات في األساليب الكمية وبحوث العمليات ... مشاكل وحلول( / كتاب منهجي لطلبة  5

المرحلة األولى / في مادة مبادئ األحصيييييياء ، وطلبة المرحلة الثانية في مادة األسيييييياليب 

الكمية ، وطلبة المرحلة الثالثة في مادة بحوث العمليات / وفق مفردات المنهج المقررة 

 . م 2008األعمال / النجف األشرف / العراق / قسم إدارة  في

مان / لنشييييييير والتوزيع / عل اإلثراءطبع في دار : )بحوث العمليات ..... مدخل تطبيقي( /   6

 م .   2010األردن / سنة 

 

 : البحوث والدراسات :  ثانيًا 



أللبسييييييية دور عملية كفاءة األداء في المنشيييييييات اإلنتاجية ... بحث تطبيقي في معمل ا:  ) 1

منشيييييور في بحث م( / 1997م ولغاية سييييينة 1994الرجالية في النجف للفترة من سييييينة 

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية / الصادرة من كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة 

 م . 2000 / 9 / 6القادسية في 

 الصحية ....  دراسةنظرية صفوف األنتظار ودورها في معالجة اإلختناقات في الخدمة : ) 2

منشييييور في مجلة القادسييييية للعلوم اإلدارية بحث  / (ميدانية في  مسييييتشييييفى النجف العام

  / 9 / 19واإلقتصيييادية / الصيييادرة من كلية اإلدارة  واإلقتصييياد / جامعة القادسيييية / في 

 م . 2000

مجلة القادسيييية   منشيييور فيبحث ( / .. والقرارات اإلدارية الرشييييدة... مفهوم الترشييييد: ) 3 

واإلقتصيييادية / الصيييادرة من كلية اإلدارة واإلقتصييياد / جامعة  القادسيييية /  للعلوم اإلدارية

 م . 2001 / 3 / 22في  

منشور بحث  / اوالت اإلنشائية(في حسابات الذرعة ... في المق PERTإستخدام إسلوب : ) 4

القادسييية  للعلوم اإلدارية واإلقتصييادية / الصييادرة من كلية اإلدارة واإلقتصيياد /  في مجلة

 م . 2002العدد الرابع / معة القادسية / المجلد الخامس / جا

حث تطبيقي في مصيييييييانع تعليب دور الموازنات التقديرية في المنشيييييييات اإلنتاجية ... ب: ) 5

الصيييادرة من  م اإلدارية واإلقتصيييادية /منشيييور في مجلة القادسيييية للعلوبحث ( / كربالء

 م . 2001 / 4 / 16كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة القادسية  في  

منشيييييييور في مجلة الكوفة للعلوم  بحث ( / رنت ... وتسيييييييويق الخدمات السيييييييياحيةاإلنت: ) 6

 م 2005اإلنسانية / الصادرة من رئاسة جامعة الكوفة / المجلد السادس / العدد األول  / 

 . 194ص :   /

قياس مدى كفاءة أداء عمليات التخزين ... دراسييية ميدانية في معمل األلبسييية  الرجالية : ) 7

منشور في مجلة دراسات بحث   / (بإستخدام بعض األساليب الكميةفي النجف األشرف   

الثاني نجفية / الصادرة من مركز دراسات الكوفة /  جامعة الكوفة / السنة األولى / العدد 

 .  291 ص : / م 2004  هـ  ـ 1425 /



منشيييور  في بحث ( / تعمال برامجيات األعمالإختيار السيييتراتيجية المثلى من خالل إسييي: ) 8

الصادرة من مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة /  السنة الثانية  مجلة دراسات نجفية /

 . 263 م / ص : 2004  ـ هـ  1425العدد الثالث /  /

منشيييور في مجلة المبين /  الصيييادرة بحث ( / يط اإلقليمي لمدينة النجف األشيييرفالتخط):  9

من مؤسييسيية شييهيد المحراب للتبليم اإلسييالمي / المقر العام في النجف  األشييرف / العدد 

 م . 2005  هـ  ـ 1426الثالث / 

ة في العراق . دراسييييييية تحليلية لمخرجات جامعة الكوف..: )اإلنتاجية في جامعة الكوفة .. 10

غير  بحث /م(  1999ـييي  98م ولغاية العام الدراسي  1993ـييي  1992من العام  الدراسي  

 منشور لحد اآلن .

بحث مشييييارك في الدورة الخاصيييية بمكافحة  /العوامل اإلقتصييييادية على اإلرهاب(  : )أثر 11

 .اإلرهاب التي أقامتها إحدى منظمات المجتمع المدني في محافظة النجف األشرف 

: )التحديات الستراتيجية وممارسات إدارة الموارد البشرية ... العالقة واألثر ... دراسة  12

.. العراق( / بحث مشييييييارك في مؤتمر إدارة وتنمية ..تطبيقية في معمل سييييييمنت النجف .

. السييتراتيجيات السييياسييية المعاصييرة الذي يعقدهل مركز الملكة رانيا ..الموارد البشييرية ..

األردنية وخدمة المجتمع بالتعاون مع كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية في األردن  للدراسات 

 م .  2008آيار     15ـ   13للفترة 

المؤتمر  ( /  بحث مشييييييارك فية: )أداء نماذج التصييييييميم وتأثيرها على المنظمة المتعلم 13

 م . 2008نيسان /  28ـ  27العلمي الثالث  لكلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة كربالء  / 

.. دراسيييية تطبيقية في ..: )األنماط القيادية ودورها في أداء أعضيييياء الهيئة التدريسييييية . 14

بعض كليات جامعة الكوفة( / بحث مشيييارك في الندوة العلمية المتخصيييصييية الثانية لقسيييم 

 م . 2008نيسان /  30إدارة األعمال / كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة القادسية / 

: )سيييييتراتيجية تقويم أداء الموارد البشيييييرية ودورها في تعزيز اإلبداع التنظيمي ..... دراسييييية  15

ميدانية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية / معمل سمنت النجف األشرف( /  بحث منشور في 

وفة مجلة الغري للعلوم األقتصيادية واإلدارية / الصيادرة من كلية اإلدارة واإلقتصياد / جامعة الك

  .  7 ص : / م 2009 ثانية / سنة الال( / 12المجلد الثاني / العدد ) /



.... بحييث تطبيقي في كلييية : )دور العييدالية التنظيمييية في تحقيق األداء الجييامعي المتميز . 16

 اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة( / بحث غير منشور لحد اآلن .

وعالقته برضيييا الزبون ..... دراسييية إسيييتطالعية  )التخطيط االسيييتراتيجي للتسيييويق الصيييحي : 17

 آلراء عينة في بعض المسييتشييفيات الحكومية في محافظة النجف األشييرف( / بحث مشييارك في

المؤتمر العلمي الدولي الثالث )المؤتمر العلمي السيييييييادس( / كلية اإلدارة واإلقتصييييييياد / 

يكلة والتحديث اإلداري جامعة كربالء تحت شيييييييعار )إعتماد القدرات العلمية إلعادة اله

  م . 2010آيار  11ــ  10واإلقتصادي والمالي في العراق( / 

: )مدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشييياملة في تعزيز اإلبداع .....  دراسييية تحليلية في  18

مقبول للنشير في المجلة العراقية للعلوم اإلدارية جامعة الكوفة( / ـيييييييي كلية التربية للبنات 

 في 180 در في كلية اإلدارة واإلقتصاد ـييييييي جامعة كربالء بموجب كتابهم المرقم التي تص

 م . 2013 انرحزي 13

اإلضيييييطرابات والضيييييغوطات النفسيييييية وعالقتها باإلحباط وخيبة األمل لدى األسييييياتذة : ) 19

 / (جامعة الكوفةفي كلية اإلدارة واإلقتصيياد ب يةطبيق.....  دراسيية ت الجامعيين المتقاعدين

معهد القومي للمسييينين ـيييييييييي جامعة بني سيييويف ـ البحث مشيييارك المؤتمر العلمي األول ب

تحت شيييعار )المسييينون  تاج على رؤوسييينا ..... السيييتراتيجيات  جمهورية مصييير العربية

 م . 2017مايو )آيار(  2 / واإلجراءات(

اسيييية تطبيقية : )عمليات إدارة المعرفة ومدى تأثرها في بناء رأس المال الفكري ..... در 20

في كلية اإلدارة واإلقتصييييياد بجامعة الكوفة( / بحث منشيييييور في مجلة الكلية اإلسيييييالمية 

بموجب كتاب قبول النشييير الصيييادر من الكلية المرقم  /الجامعة في محافظة النجف األشيييرف 

 م . 2018/  1/  8ع( في  1628)

ارية ..... دراسييييية تحليلية : )قياس وتحليل المخاطر اإلئتمانية لعينة من المصيييييارف التج 21

بعينة من المصارف العراقية الخاصة( / بحث منشور في مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة 

م(  1829بموجب كتاب قبول النشر الصادر من الكلية المرقم ) /في محافظة النجف األشرف 

 م . 2018/  1/  8في 

ت العمل اإلنتاجية السييييييلبية ..... : )أبعاد القيادة الرشيييييييدة وأثرها في الحد من سييييييلوكيا 22

دراسيية تطبيقية في دائرة عقارات الدولة في النجف األشييرف( / بحث مشييارك في مؤتمر 

 م . 2018نيسان  1القيادة الرشيدة الذي تقيمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية / 



بحث  ... في المنظمات قراءة فراسة الزبون ودورها في تعزيز اإلستشراف المستقبلي:  23

تحليلي آلراء عينة من مدراء التسويق في عدد من المراكز التسويقية في محافظة 

 Internationalفي مجلة  ضمن مستوعبات سكوباس بحث منشور ( .النجف األشرف

of Psychosocial Rehabilitation  بموجب كتاب قبول النشر الصادر من الكلية /

 م . 2020/  1/  8م( في  1829المرقم )

     

 :اجلمعيات والنقابات واملنظمات 

  األمين العام لمنظمة إداريون ..... للتنمية والتطوير اإلداري . : 1

 /: عضييييييو مجلس األعيان العراقي ممثال   عن محافظة النجف األشييييييرف في العهد الجديد  2

 م . 2003

 1999 / 7 / 19: عضييييو جمعية الخطاطين العراقيين / المركز العام / بغداد / من تأريخ :  3

 م .

 م  2007: عضو نقابة الفنانين العراقيين / المقر العام / بغداد / إعتبارال من ايلول  4

 9 / 5تأريخ : : عضييو نقابة المحاسييبين والمدققين العراقيين / المركز العام /  بغداد / من  5

 م . 1989 /

 . م 2006 سنة عضو مجلس جامعة الكوفة : 6

 : عضو مجلس قسم إدارة األعمال / كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة . 7

 قسم إدارة األعمال / كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة . : عضو اللجنة العلمية / 8

 م . 1996 / 4 / 8ة النجف األشرف / من تأريخ :  : عضو نقابة المعلمين / فرع محافظ 9

 م . 1995 / 7 / 20: عضو غرفة تجارة محافظة النجف األشرف / من تأريخ  10

 م . 2003 / 2 / 1: عضو نادي النجف الرياضي / من تأريخ :  11

 م . 2003 / 9 / 7: عضو منظمة الغدير لحقوق األنسان ) المركز العام ( / من تأريخ :  12



رشاد الديني في محافظة النجف األشرف / من هيأة العليا للخدمة الحسينية واإل: عضو ال 13

 م . 2005 / 3 / 26تأريخ : 

اب في 14  / 4 / 10من تأريخ :  / النجف األشيييرف محافظة : عضيييو إتحاد األدباء والكتـييييييييييّ

 م  . 2005

السييالم( في النجف األشييرف/  : المسييتشييار األعالمي للملتقى الثقافي ألدباء العترة )عليهم 15

 م . 2005 / 9 / 30من تأريخ : 

 عضو مؤسسة التأصيل الثقافية .:  16

 

 :النشاطات والفعاليات 

 في قسم إدارة األعمال / كلية األدارة واألقتصاد / جامعة الكوفة . روفسور(پ): أستاذ  1

 المواد التالية : : تدريس 2

 الدراسات العليا :     

 . ة اإلنكليزية(األساليب الكمية وبحوث العمليات )باللغــ      

 ــ إدارة المعرفة )باللغة اإلنكليزية( .     

 ــ إدارة التسويق )باللغة اإلنكليزية( .     

 )باللغة اإلنكليزية( . ةاإلستراتيجيــ اإلدارة      

 ــ اإلحصاء المتقدم )باللغة اإلنكليزية( .     

 ــ تطبيقات في إدارة المستشفيات )ميداني في المتشفيات( .         

 ــ اإلدارة الرياضية )في قسم التربية الرياضية / كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة( .     

 الدراسات األولية :    



 )المرحلة األولى( : مبادئ اإلدارة ، مبادئ اإلحصاء ، مبادئ اإلقتصاد .ــ     

إدارة    )المرحلة الثانية( : األساليب الكمية )باللغة اإلنكليزية( ، القانون التجاري .ـييييييـيييييي     

 التسويق .

   )المرحلة الثالثة( : بحوث العمليات )باللغة اإلنكليزية( ، إدارة األعمال الدوليةــ     

نظم المعلومات اإلدارية )باللغة اإلنكليزية( ،  وتقييم األداء)المرحلة الرابعة ( : الرقابة ـييـيي     

 ، المحاسبة اإلدارية .

 اإلشراف على بحوث الطلبة في المرحلة النهائية من دراستهم األولية . : 3

 شراف على طلبة الدراسات العليا .اإل:  4

 رسائل وأطاريح  طلبة الدراسات العليا . : مناقشة 5

 ر الوزارة .: تصحيح الدفاتر اإلمتحانية لإلمتحانات الوزارية في مق 6

ل بتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث تقي:  7 يم الرسييائل واألطاريح للدراسييات العليا علميا

 .ومن بعض الجامعات العراقية العلمي / جهاز األشراف والتقويم العلمي 

 بحوث الترقية للعديد من أساتذة الجامعات العراقية .: تقييم  8

حكمة التي تصييييييدر من البحوث والدراسييييييات العلمية للعديد من المجالت العلمية المّ  : تقييم 9

 العراقية والمؤسسات العلمية والثقافية األخرى . والكليات الجامعات

 : المشاركة في لجان إختبار صالحية المتقدمين للتعيين كأساتذة في الجامعات العراقية . 10

ية المتقدمين للدراسات العليا في قسم إدارة األعمال / : المشاركة في لجان إختبار صالح 11

 كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة .

 : أستاذ مشارك في منظمة الصليب األحمر الدولية / فرع عمليات النجف األشرف .  12

: أسييتاذ محاضيير في العديد من الدورات اإلدارية لمنتسييبي دوائر ومؤسييسييات الدولة في  13

 النجف األشرف .محافظة 

 في محافظة النجف األشرف . : أستاذ محاضر في المعهد التقني 14



 في محافظة النجف األشرف .: أستاذ محاضر في الكلية التقنية اإلدارية  15

المجتمع المدني منظمات المؤسييييييسييييييات الرسييييييمية و: أسييييييتاذ محاضيييييير في العديد من  16

 وبحوث .بمحاضرات ودراسات 

للعديد من المنشييات والشييركات والمعامل الحكومية واألهلية والدوائر  : إسييتشيياري إداري 17

 محافظة النجف األشرف . الرسمية في

 : مديرا   للعديد من األقسام في دوائر الدولة . 18

 التأسيسية للعديد من الجمعيات والهيئات .المشاركة في المؤتمرات  : 19

 : مدير تحرير للعديد من الصحف والمجالت . 20

 : تأليف العديد من الكتب العلمية المنهجية وغير المنهجية . 21

الّمحكمة  العراقية واألجنبية : نشر العديد من البحوث العلمية في مختلف المجالت العلمية 22

 والتي تصدر عن كليات وجامعات ومؤسسات علمية .

اإلجتماعية والسياسية  ووالثقافية : نشر العديد من المقاالت وبكافة اإلختصاصات العلمية  23

 وغيرها في العديد من الصحف والمجالت العراقية والعربية .

 : المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات األدبية والثقافية واألمسيات الرمضانية . 24

 : المشاركة في ورشة عمل )قادة الرأي في العراق( / مقر محافظة النجف األشرف . 25

جلسييية عمل إطالق نتائج تعداد المباني واألسييير والمنشيييات في محافظة  : المشييياركة في 26

 م .  2009النجف األشرف لسنة 

 : نظم العديد من القصائد الشعرية في المدح والرثاء والغزل والهجاء  . 27

 : انـــــــاللج

: لجنة األشيييييراف على تدريب طلبة المراحل المنتهية لكليات الجامعة / )عضيييييوا ( بموجب  1

 م . 1996 / 4 / 8( في 1403)  األمر الجامعي المّرقم



: اللجنة التحقيقية للنظر في قضية الطالب )إحسان حسن عاكول( / )عضوا ( بموجب األمر  2

 م . 1999  / 3 / 23في  1098الجامعي المّرقم    

مر : اللجنة التحقيقية للنظر في قضييييية الطالب )محمد مهدي أحمد( / )عضييييوا ( بموجب األ 3

 م . 1999 / 5 / 24( في 1857الجامعي المّرقم  )

: لجنة مركزية من رئاسة الجامعة للنظر في أمر وزاري / )عضوا ( بموجب األمر الجامعي  4

 . م 2000  / 1 / 16( في 124المّرقم )

: لجنة إعارات تدريسيي جامعة الكوفة الى خارج العراق / )عضوا ( بموجب األمر الجامعي  5

 .  2000 / 3 / 16(  في  133)  المّرقم

م / )عضوا ( بموجب األمر  2000ـييييييي   1999: اللجنة اإلمتحانية المركزية للعام الدراسي  6

 م . 2000 / 5 / 22مركزي( في 15)  الجامعي المّرقم

م )عضيييوا ( بموجب األمر  2001 ـيييييييييي 2000: اللجنة اإلمتحانية المركزية للعام الدراسيييي  7

 م . 2001 / 5 / 24مركزي( في 18الجامعي المّرقم )

( في  533: لجنة تحقيقية للنظر في أمر وزاري / )عضييوا ( بموجب األمر الجامعي المّرقم ) 8

 م . 2000 / 6 /  20

: لجنة إلعداد دراسييييييية حول إقامة المؤتمر الوطني للتعليم العالي في العراق / )عضيييييييوا (  9

 م . 2000 / 8 / 7( في 3584بموجب األمر الجامعي   المّرقم)

 ـ 2001: اللجنة االمتحانية في كلية اإلدارة واالقتصييييياد / جامعة الكوفة للعام الدراسيييييي  10

م / )عضيييوا ( بموجب األمر األداري الصيييادر من كلية االدارة واالقتصييياد / جامعة  2002

 م . 2002 / 5 / 14( في  1082الكوفة المّرقم)

 2005م ولغاية  2001القومية للعراق لألعوام من : لجنة دراسة مؤشرات خطة التنمية  11

م / )عضيييوا (  بموجب األمر األداري الصيييادر من كلية االدارة واالقتصييياد / جامعة الكوفة 

 م . 2000 / 10 / 18( في 2371المّرقم)



)عضييوا (  /: اللجنة المشييرفة على صيييانة مباني كلية االدارة واالقتصيياد / جامعة الكوفة  12

( 1952االداري الصييادر من كلية االدارة واالقتصيياد / جامعة الكوفة المّرقم) ربموجب األم

 م . 2002 / 8 / 6في 

 / 6( في  2237: لجنة توزيع دور األسيياتذة / )عضييوا َ( بموجب األمر الجامعي المرقم ) 13

 م . 2003 / 5

( 2053) المرقم: لجنة حصيير دور األسيياتذة الشيياغرة / )عضييوا  ( بموجب األمر الجامعي  14

 . م  2003 / 5 / 7في   

تعليم( من نوع نيسييان/ ) عضييوا   (  1965: لجنة تحقيقية حول فقدان السيييارة المّرقمة ) 15

 م . 2003 / 5 / 24( في  2937بموجب األمر الجامعي المرقم)

 : لجنة إسترداد مواد ومستلزمات الجامعة من ديوان المحافظة / )عضوا  ( بموجب األمر 16

 م . 2003 / 5 / 25( في 2946الجامعي المرقم  ) 

) عضوا  ( بموجب األمر الجامعي المرقم  ): لجنة تحقيقية حول رفع مستلزمات مقاول /  17

 م . 2003 / 6 / 7 ( في205

: لجنة إجراء عملية اإلسييتالم والتسييليم لمواد وأجهزة ومتعلقات مديرية األقسييام الداخلية  18

  م 2003 / 6 / 8( في 2063ألمر الجامعي المّرقم ))عضوا ( بموجب ا /

) عضوا  ( م / 2005ـيي  2004: لجنة األشراف على إحتفاالت يوم الجامعة للعام الدراسي  19

 م . 2003 / 12 / 14( في 9185الجامعي المرقم ) بموجب األمر

الجامعي  المرقم ) ( بموجب األمر )رئيسيييا  : لجنة إدارة شيييؤون المهرجانات والندوات /  20

 م . 2004 / 2 / 26( في 15

( في 34عضيييوا  ( بموجب األمر الجامعي المرقم )): لجنة تسيييليم عمادة كلية الصييييدلة /  21

 م . 2004 / 3 / 27

 2004 ـييي 2003: اللجنة المركزية المشرفة على سير األمتحانات النهائية للعام الدراسي  22

  م 2004 / 5 / 7( في 86ي المرقم )بموجب األمر الجامع )عضوا  (م / 



جب األمر  الجامعي رئيسييا  ( بمو) : لجنة األشييراف على تسييليم موجودات شييركة الفاو / 23

 م . 2004 / 7 / 29في  (2771المرقم )

رئيسييا  ( بموجب ): لجنة األشييراف على تهيئة وتأهيل قاعات دراسييية في كلية القانون /  24

 م . 2004 / 10 / 30( في 4350األمر   الجامعي  المرقم )

: اللجنة المركزية المشيييييييرفة على إنتخابات ممثلي نقابة المعلمين في جامعة الكوفة /  25

 م . 2004 / 12 /  8( في 5286) )عضوا  ( بموجب  األمر الجامعي المرقم

الجامعي : اللجنة المركزية المشرفة على إنتخابات إتحاد الطلبة / )عضوا  ( بموجب األمر  26

 م . 2004  /  12  / 12( في 5311المرقم )

: لجنة تدقيقية ألوليات الطالب المتّخرج رؤوف خضييير عباس / كلية األدارة واألقتصيياد /  27

 م . 2005  / 1 / 18( في 3979)رئيسا  ( بموجب األمرالجامعي المرقم )

موجب األمر الجامعي : لجنة إدارة المطبوعات واألصيييييييدارات في الجامعة ) رئيسيييييييا  ( ب 28

 م . 2005 / 5 / 10(  في  2559) مرقمال

 2005 - 2004نات النهائية للعام الدراسي : اللجنة المركزية المشرفة على سير األمتحا 29

 م . 2005 / 5 / 17 ( في98بموجب األمر الجامعي المرقم ) )عضوا  (م / 

م /  2005ـيييييييييييي   2004لدراسيييييي : اللجنة المركزية المشيييييرفة على حفل التخرج للعام ا 30

 م . 2005 / 6 / 22 ( في 3525) )عضوا  ( بموجب األمر الجامعي المرقم

: لجنة إدارة الحي السيييييكني ألسييييياتذة جامعة الكوفة / )عضيييييوا  ( بموجب األمر الجامعي  31

 م . 2005 / 7 / 21( في  4094المرقم ) 

الكوفة / )عضوا  ( بموجب األمر الجامعي : لجنة شراء كتب للمكتبة المركزية في جامعة  32

 م . 2005 / 10 / 3( في 6623المرقم )

: لجنة تحقيقية حول مضييييمون كتاب محافظة النجف األشييييرف / )عضييييوا ( بموجب األمر  33

 م . 2005 / 11 / 27( في 7546) الجامعي الّمرقم

: اللجنة اإلعالمية للمؤتمر اإلقتصادي األول لمحافظات إقليم الوسط والجنوب في العراق  34

م  في مدينة النجف األشيييييييرف تحت  2006/  3/  1الذي ينعقد في يوم اإلربعاء الموافق 



شيييعار )سيييبل تفعيل اإلسيييتثمار والتنمية اإلقتصيييادية لمحافظات إقليم الوسيييط والجنوب( / 

ضييير اإلجتماع المنعقد في ديوان محافظة النجف األشيييرف برئاسييية )عضيييوا ( بموجب مح

/  1/  8األسيييييتاذ عبد الحسيييييين عبطان نائب محافظ النجف األشيييييرف يوم األحد الموافق 

 م .  2006

: لجنة للنظر في قضيييية الدكتور )حامد كريم شيييعالن( / )عضيييوا ( بموجب األمر اإلداري  35

 2006 / 10 / 3( في 2473جامعة الكوفة المّرقم ) الصادر من كلية  اإلدارة واإلقتصاد /

 م .

فة  36 عة الكو جام ية اإلدارة واإلقتصيييييييياد ب خامس لكل ية للمؤتمر العلمي ال : اللجنة اإلعالم

)عضييييييوا ( بموجب األمر اإلداري الصييييييادر من كلية  اإلدارة واإلقتصيييييياد / جامعة الكوفة 

 م . 2011/  3/  6( في  4091الّمرقم )

سيييييتالل بحوث الترقية للمدرس حاكم جبوري الخفاجي / )رئيسيييييا ( بموجب األمر لجنة إ : 37

صاد / جامعة الكوفة الّمرقم ) صادر من كلية  اإلدارة واإلقت /  25س( في   628اإلداري ال

 م . 2012/  9

لجنة إسيييييتالل بحوث الترقية للمدرس الدكتور علي رزاق العابدي / )عضيييييوا ( بموجب  : 38

س( في   654لصيييادر من كلية  اإلدارة واإلقتصييياد / جامعة الكوفة الّمرقم )األمر اإلداري ا

 م . 2012/  10/  3

: لجنة إعادة تقييم ا لمناهج الدراسييية في قسييم إدارة األعمال / )عضييوا ( / بموجب األمر  39

 م . 2013/  4/  8( في 25اإلداري المرقم )

 األعمال لعدة سنوات .: لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة قسم إدارة  40

: اللجنة المركزية لمناقشييييية بحوث التخرج لطلبة كلية اإلدارة واإلقتصييييياد جامعة الكوفة  41

 م . 2010ـ  2009للعام الدراسي 

 : اللجنة العلمية لقسم إدارة األعمال / كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفة . 42
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 : المعلومات الشخصيةأوال   

 االسم الكامل: رافد حميد عباس عطشان الحدراوي 

  :1979 /2 /25المواليد 

  الكوفة \محل الميالد: النجف االشرف 

 حالة الزوجية: متزوجال 

 البريد االلكترونيrafidh.alhadrawi@uokufa.edu.iq  

  : 07830962037الموبايل  

 .عنوان السكن الدائم: النجف االشرف_ الكوفة _ علوة الفحل 

 ثانيا: التحصيل العلمي

 2002للعام الدراسلللللللي جامعة الكوفة  -حاصلللللللل على شلللللللهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية اإلدارة واالقتصلللللللاد-

 .( طالب مت رج من الدور األول74من أصل) ،وكان تسلسلي السابع على القسم2003

 2010جامعة الكوفة عام  -حاصل على شهادة الماجستير في علوم إدارة األعمال. 

 5201دراسي جامعة الكوفة للعام ال-كلية اإلدارة واالقتصاد -فلسفة في ادارة االعمال دكتوراه العلى شهادة  حاصل 

  2018استاذ مساعد منذ 

 ثالثا: الخبرات السابقة

  2011-2006موظف في مصرف الرشيد للفترة من 

 2011جامعة الكوفة عام -عمل  تدريسياً في قسم علوم األغذية في كلية الزراعة. 

 ئ االقتصللاد( للمرحلة األولى درسلل  المواد )مبادئ إدارة اإلعمال( للمرحلة األولى في قسللمي إدارة األعمال واالقتصللاد ، )مباد

 كلية الزراعة .–إدارة أعمال، ) التسويق الزراعي( للمرحلة الثانية لطلبة قسم علوم األغذية 

 2012 جامعة الكوفة-مقررا لقسم إدارة األعمال/ الدراسة الصباحية  في كلية اإلدارة واالقتصاد. 

 مدير التعليم المستمر في كلية اإلدارة واالقتصاد. 

  جامعة الكوفة.-إدارة كلية الزراعةمدير 

 جامعة الكوفة-ممثل الجودة في كلية الزراعة 

  جامعة الكوفة. -حاليا تدريسي في قسم إدارة األعمال في كلية االدارة واالقتصاد 

  ولحد االن 27/9/2019مقرر قسم ادارة االعمال الدراسة المسائية في 

 

 رابعا : االهتمامات البحثية

 البحوث: .1

  في عدد من المصلللارف التجارية ال اصلللة في دراسلللة تحليلية -االسلللتشلللراف االسلللتراتيجي في مسلللتوى التمكين التنظيمي)اثر

 الجامعة المستنصرية(-مجلة كلية االدارة واالقتصاد -محافظة النجف االشرف



  ع مصللرف الرافدين في دراسللة تحليلية الراء عدد من العاملين في فرو–)اسللت دام الحدس في صللياغة ال ارطة اإلسللتراتيجية

 (. جامعة الكوفة-مجلة الغري كلية االدارة واالقتصاد -النجف االشرف

 دراسللة تحليلية ألراء عدد من العاملين في مصللرف الرافدين فرع الغري-)دور المسللؤولية االجتماعية في تعزيز والء الزبون-

 مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية.

 المؤتمر العلمي الثالث لكلية .ديوان رئاسة جامعة الكوفة فيدراسة تطبيقية  لمعرفة في رأس المال الفكري_تأثير عمليا  إدارة ا

 .جامعة القادسية -اإلدارة واالقتصاد

 دراسللللللة تطبيقية وفق نظرية تعدد المسللللللتويا  في عدد من الجامعا  العراقية  -دور القيادة الحقيقية في التجديد االسللللللتراتيجي

 جامعة الكوفة. -كلية التربية للبنا -لة العلوم اإلنسانيةمج.الحكومية

 بحث تطبيقي  -في ظل توافر المهارا  السللياسللية لدى قادة المنظما  دور القيادة الحقيقية في تنفيذ أنشللطة التجديد االسللتراتيجي

 في عدد من الجامعا  الحكومية العراقية. مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة .

 ن التنظيمي على االحتفاظ بالزبائن. مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية.انعكاسا  الروتي 

 الدولي. مجلة مركز دراسا  الكوفة دراسة تحليلية في مطار النجف االشرف  -دور القيادة المستدامة في تحقيق التفوق التنظيمي

 .2018-49العدد 

  دراسلللللللة تحليلية ألراء عدد من العاملين في مديرية بلدية النجف  التنظيميدور البنى التحتية إلدارة المعرفة في الحد من الجهل

 رف. مجلة كلية االدارة واالقتصاد جامعة بابلاالش

 دراسلة حالة في فروع مصلرف الرشليد بمحافظة - اسلتراتيجيا  إدارة االنطباع التنظيمي وعالقتها بسللوكيا  الصلو  الوظيفي

  .2019  39المجلد  1دارة  العدد . المجلة العربية لال النجف األشراف

 مجلة كلية االداب جامعة الكوفة. -دور الوعي االستراتيجي في تحقيق االستدامة التنظيمية 

 مجلة الجامعة االسللللالمية في غزة للعلوم االقتصللللادية واالدارية  -اسللللتثمار مهارا  القيادة الناعمة في تحقيق التطوير التنظيمي

2019. 

 2019 جامعة عمان العربية–المؤتمر العلمي الدولي الرابع  -ي في تعزيز االبداع التسويقيدور راس المال النفس. 
 اسللتثمار مهارا  القيادة الناعمة لتحقيق التطوير التنظيمي دراسللة تحليلية آلراء عينة من منتسللبي المعهد التقني في السللليمانية – 

 .2020- 3العدد  -28مجلد  – مجلة الجامعة االسالمية للدراسا  االقتصادية واالدارية

 مجلة اداب الكوفة-القابليا  التنظيمية ودورها في إدارة التغيير دراسلللللللة تحليلية لعينة من المالكا  االدارية في جامعة الكوفة- 

 2020-46العدد

 The Impact of Lean Leadership on the Creative Work Behavior: Perceived Organizational Support 

as the Moderator variable. An analytical study in the Iraqi health sector-International Journal of 

Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020 ISSN: 1475-7192 

 The Effect of Workplace Bullying in the Job Anxiety: The Moderator Role for the Positive 

Psychological Capital – An Analytical Research in the Iraqi Health Sector-Journal of Aegaeum , 

Issues 2021 

 :الكتب المنشورة-2

 .2013دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،األردن الطبعة األولى -االستشراف االستراتيجي 
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 مرامعة النظراا

ع                             و لجن                            ة    مامعة سومر 2017 6 22 1142 ايف اد -32
 استحداث دراسة دبلو 

االمان              ة العام              ة لمجل                ال              وزراا 2014 10 15 1793 ايف اد -33
 امتمام مناقشة تعليمات دراسة الدبلو  

مامع              ة التنمي              ة البش               رية   2015 4 15 مؤتمر التنمية البشرية -34
 باي  السيلمانية   

الم                     ؤتمر ال                      دولي الس                     نو  الس                      ابع ل                      مان الج                      ودة -35
 باي  ومقو  علمي مامعة الكوفة 2019 3 27 



72018 5-1م                                                 ن   ايا 5-دورة التنمية الفكرية التخصصية   -36
التربي      ة االساس      ية مامع      ة الكوف      ة بالتع      اون م      ع موسس      ة ال      دليل للعتب      ة   
 مشار  الحسينية

مامع              ة الق ادس              ية  للي              ة االدارة   2017 4 25 ندوة علمية -37
 رئي   لجنة تح يرية واالقتصاد

و ن     ا  العدي     د م     ن الم     وتمرات والن     دوات س     وف ات      رم اليه     ا يالم     ا تكتم     ل النس     خة  
 النهائية من السيفي  

 

 

 سابعا

 لتب الشكر والتقدير والشهادات

 2007ياصل على كهادة تقديرية من مامعة لربالا  للية اادارة واالقتصاد  -1
 2007ياصل على كهادة تقديرية من مامعة الكوفة  للية واالقتصاد  -2
 2007ياصل على كهادة تقديرية من مامعة الق ادسية للية االدارة واالقتصاد -3
 2008ياصل على كهادة تقديرية من مامعة الق ادسية للية االدارة واالقتصاد -4
 2008\6\ 18ياصل على كهادة تقديرية من مرلي الراصد لحقوم االنسان   -5
 2007\12\13ياصل على كهادة تقديريةمن اق ليم لردستان العرام   -6
 2008\4\16ياصل على كهادة تقديريةمن الكلية االسالمية الجامعة   -7
 2008\4\17ياصل على كهادة تقديريةمن مامعة الكوفة في   -8
 2009\1\15ياصل على كهادة تقديرية من مامعة واس  في   -9

 (2007ياصل على لتاب ككر وتقدير من للية ااسالمية الجامعة) -10
 2007\10\23مامعة الكوفة في  ياصل على لتاب ككر وتقدير من رئاسة   -11
 2008\4\28ياصل على لتاب ككر وتقدير من رئاسة مامعة لربالا   -12
  2009\1\15ياصل على لتاب ككر وتقدير من رئاسة مامعةواس    -13
ياصل على لتاب ككر وتقدير من عمادة للية االدارة واالقتصاد مامعة الق ادسية   -14

 2007\8\8في  



للية االدارة واالقتصاد مامعة الق ادسية    ياصل على لتاب ككر وتقدير من عمادة -15
 2007\4\30في

ياصل على لتاب ككر وتقدير من عمادة للية االدارة واالقتصاد مامعة الق ادسية   -16
 44العدد2008\1\23في

اصل على لتاب ككر وتقدير من عمادة للية االدارة واالقتصاد مامعة الق ادسية   -17
 49العدد2008\1\23في

من نق ابة الصحفيين العراقيين )عن بح  ياز على    ياصل على لتاب ككر وتقدير -18
 2008\5\11مائية المرلي العال  ( في  

 2008\5\6ياصل على لتاب ككر وتقدير من مجل  محافظة التج  االكرف في   -19
 2008\7\10ياصل على لتاب ككر وتقدير من دائرة لهرباا النج  في   -20
  9 8رة واالقتصاد فيياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة لربالا للية االدا -21

2016 
ياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة الق ادسية للية االدارة واالقتصاد  -22 -22

 2016  12 15في
ياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة بدداد للية االدارة واالقتصاد   -23

 2016  8 18في
ياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة بدداد للية االدارة واالقتصاد   -24

 2017  1 19في
ياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة بدداد للية االدارة واالقتصاد   -25

 2017  2 19في
ياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة المعنى للية االدارة واالقتصاد   -26

 2016  12 18في
ياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة الكوفة للية االدارة واالقتصاد   -27

 2017  3 27في
 2017  2 17دير من محافظة النج  فيياصل على لتاب ككر وتق -28
 2016  12 18ياصل على لتاب ككر وتقدير من محافظة الق ادسية في -29



ياصل على لتاب ككر وتقدير من مامعة   -4
  12 27الق ادسية للية االدارة واالقتصاد في

2016 
 2018 وزير التعليم العالي والبح  العلميياصل على لتاب ككر وتقدير من   -30
 2018 4  10 االمين العا  لمجل  الوزرااياصل على لتاب ككر وتقدير   -31
 راي  مامعة الق ادسية -32

i. 7388 19 5 2019 
راي  مامعة المعنى ياصل على لتاب ككر وتقدير من -33

 6322 8 10 2018 
 

وزارة التعليم التعليم العالي والبح  العلمي    ياصل على لتاب ككر وتقدير من -34
 62018 20 1898 مهاز االكراف والتقويم العلمي

 عميد للية االدارة واالقتصاد مامعة لربالا ياصل على لتاب ككر وتقدير من -35
i. 3827 19 11 2018 

 عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة بدداد ياصل على لتاب ككر وتقدير من -36
i. 292 19 1 2017 

 عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة بدداد ياصل على لتاب ككر وتقدير من -37
i. 624 19 2 2017 

عميد للية االدارة واالقتصاد   مامعة بدداد ياصل على لتاب ككر وتقدير من -38
 10999 22 12 2015 

 عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة بدداد ياصل على لتاب ككر وتقدير من -39
i. 2724 18 8 2017 

 عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة المعنى ياصل على لتاب ككر وتقدير من -40
i. 2840 12 18 2016 



عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة المعنى ياصل على لتاب ككر وتقدير من -41
 2337 10 10 2018 

 عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة لربالا ياصل على لتاب ككر وتقدير من -42
i. 3429 11 10 2014 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة لربالا ياصل على لتاب ككر وتقدير من -43
 3921 15 11 2015 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة لربالا ياصل على لتاب ككر وتقدير من -44
 2538 9 8 2016 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة الق ادسية ياصل على لتاب ككر وتقدير من -45
 270 16 9 2015 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة الق ادسية ياصل على لتاب ككر وتقدير من -46
 2339 15 12 2016 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة الق ادسية ياصل على لتاب ككر وتقدير من -47
 1637 11 9 2014 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة الق ادسية ياصل على لتاب ككر وتقدير من -48
 506 10 12 2017 

 عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة المعنى ياصل على لتاب ككر وتقدير من -49
i. 427 13 2 2019 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة لربالا ياصل على لتاب ككر وتقدير من -50
 863 10 3 2018 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة لربالا ياصل على لتاب ككر وتقدير من -51
 3921 15 11 2018 

عميد للية االدارة واالقتصاد  مامعة لربالا ياصل على لتاب ككر وتقدير من -52
 3827 19 11 1018 

عميد للية االدارة واالقتصاد   مامعة الكوفة ياصل على لتاب ككر وتقدير من -53
 5223 27 12 2018 



وفةعميد للية االدارة واالقتصاد   مامعة الك ياصل على لتاب ككر وتقدير من -54
 1082 27 3 2017 

ياصل على لتاب ككر وتقدير من راي  مامعة الكوفة لتقييم بحوث علمية لموتمر   -55
 2019 مان الجودة  

 معلومات أخرب ثامنا

ب ت  5 4734 فتح دبلو  عالي في التخ ي  االستراتيجي   ع و لجنة وزارية   -1
4 6 2017 

 2014803 4 16  6 مرامعة النظراا ع و لجنة مرامعة النظراا -2
 2017 5 14 6895 سالمة فكرية   ع و لجنة سالمة فكرية   -3
 20171322 9 13  الرعاية الصحية   ع و لجنة صندوم الرعاية الصحية   -4
 20172948 4 6  فتح قسم علمي   ع و لجنة وزارية   -5
 2018 مائية بحر العلو   معهد العلمين ع و لجنة تحكيم   -6
 2017 مائية بحر العلو  معهد العلمين   ع و لجنة تحكيم -7
لجنة تدقيقية  رأسة الجامعة   راي  لجنة تدقيقية   -8

 11586 23 7 2014 
ع و في العديد من اللجان العلمية الموللة من قبل عمادة للية االدارة واالقتصاد   -9

 مامعة الق ادسية منها:
 2015167 5  21    امتحانية ع و لجنة امتحانيه -10
تدقيقية دراسات عليا   ع و لجنة تدقيقية   -11

 العدد79 2017 1 31 
تحديد الف ائي االوال لبحوث   ع و لجنة تركيح الباي  االوال على الكلية -12

 2015 3 29 2693 التخرا
   ع و اللجنة العليا الدارة الجودة -13
تحديد ال لبة المتعففين راي  لجنة ال لبة المتعففين -14

 27 21 1 2018 



مستيرع و لجنة تصحيح االمتحان التنافسي لبرنامج الما  ع و لجنة   -15
 308 15 6 2015 

تعمين المومودات راي  لجنة تعمين المومودات -16
 1424 8 9 2016 

17-  
 2016 1 14 17 ع و لجنة االيف ادات خارا العرام لجنة دائمة -18
 لجان بحوث التخرا -ع و–راي    -19
 2018-2017-2016- 2015-2014لسنة   بحوث التخرا  -20
للتقييم الواتيراي  لجنة قسم ادارة االعماال   لجنة التقييم الواتي -21

 25 18 1 2015 
تدقيا ب اق ات الدرمات رئي  لجنة تدقيا الب اق ات -22

 208 9 5 2017 
 ع و في اتحاد  أساتوة الجامعيين. -23
ع و في العديد من اللجان في مامعة الق ادسية   للية االدارة واالقتصاد منها   -24

متحانية ،لجنة  )لجنة الجرد والم ابقة والتعمين ،لجنة الدرمات المفقودة ،اللجان اال
 التصحيح (

 

 النشاطات والفعاليات:  تاسعا

 أستاذ محا ر في العديد من منظمات المجتمع المدني بمحا رات ودراسات وبحوث.   -1

 المشارلة في العديد من المؤتمرات والندوات األدبية والعق افية.   -2

نشر العديد من البحوث العلمية في مختل  المجالت العلمية المحكمة والتي تصدر عن  -3
 لليات ومامعات ومؤسسات علمية ودور نشر في خارا العرام.  

    _ أعدة العديد من الدورات  وورش العمل. والتي من كانها خدمة المجتمع والصالح العا  4



المشارلة في و ع خ ة    -1وائر محافظة النج )  نا  نشاطات تم اق امتها بالتنيسا مع د-5
مشارلة طلبة الدبلو  العالي في محا رة مع اساتوة مامعة   -2استراتيجية لمجل  محافظة النج   

 الكوفة ولول  المامستير  

 نا  نشاطات تم اق امتها بالتنيسا مع دوائر محافظة الق ادسية المشارلة في لجنة الجودة  -6
 في ديوان المحافظة

 المشارلة لمحكم في مائية االبدام في معهد العلمين  النج   -7
 العديد من االعماال االبداعية في دعم عجلة التعليم في محافظة النج -8
 العديد من االعماال االبداعية في دعم عجلة التعليم في محافظة الق ادسية  -9

  

 الميوال واالتجا ات :  عاكرا  

 استخدا  الحاسوب وكبكة المعلومات.  -1
 القرااة والم العة.  -2
 المراسلة عبر البريد االكتروني.  -3

 

 االكراف على طلبة الدراسات العليا )داخل وخارا العرام(: الحاد  عشر  

االكراف على العديد من طلبة المامستير والدبلو  العالي في مامعة الق ادسية   للية   
 االدارة واالقتصاد  ومنها  

صدا  لاظم  القيادة الرويية وتاثير ا في التماثل التنظيمي من خالال الدور الوسي  للعدالة   -1
 2016 3 3ميد مدا عالي   التنظيمية  

تيجية في زيادة االداا المظمي للمص  ارف من خالال  يس  ن  اد  ييدور دور المرونة االس  ترا -2
 2019ميد مدا عالي   الدور الوسي  ادارة مخاطر االئتمان  

س    ناا س    عد لاظم يديمقراطية مكان العمل لمتدير تف اعلي بين القيادة الحقيقية  والت لا   -3
 2019ميد مدا عالي   التنظيمي  



 لم يناقش بعد   عمار ز ير عبد  القيادة الرويية في تحقيا التميي التنظيمي   ايران   -4
م      ي      د م      دا   التخ ي  االستراتنيجي في ادارة مشاريع محافظة ديالى    اني   -5

 2016عالي  
a.   اس     تراتيجيات تدريب وت وير الموارد البش     رية دراس     ة يالة في   بيداا مبار عبد

 2016مدا عالي  ميد   مديرية زراعة الديوانية  
b. : بناا اس    تراتيجية وطنية للش    باب  وزارة الش    باب والريا     ة العراقية  -محمد س    امي

 2017ميد مدا   
دراس       ة يالة مديرية اتص       االت  –تش       خيو واقع وطموت الحكومة االلكترونية   اثير   -6

 2018ميد مدا   بريد الديوانية  
لواقع وال موت : دراس   ة يالة  التخ ي  االس   تراتيجي للموارد البش   رية ا خليل ابرا يم ف الح   -7

 ميد مدا   في  ي ة النيا ة  
 ميد مدا التخ ي  االستراتيجي ودوره في مودة الخدمات الصحية   علي طارم   -8

 مناقشة الدراسات العليا)داخل وخارا العرام(: العاني عشر
للية  مناقشة العديد من طلبة الدلتوراه المامستير والدبلو  العالي في مامعة الق ادسية   

ا  ومامعة بدداد ومامعة لربال االدارة واالقتصاد  ومامعة الكوفة   للية االدارة واالقتصاد
 ومامعة المعنى ومامعة ذ  ق ار  

 التقييم العلمي)بح  ، رسالة، اطروية، لتاب، برااة اخترام( من داخل وخارا العرام  العال  عشر
 ح ورسائل ما مستير ودبلو  عالي   ان  العديد من التقييمات العلمية على مستوب اطاري

 لكل من مامعات بدداد ولربالا والكوفة والق ادسية  
   نا  تقيم بحوث لمجالت علمية  من مامعة بدداد الكوفة والق ادسية والمعنى والكلية 

 ااسالمية الجامعة  
   تم تقييم العديد من الترقيات العلمية من مدرس الى استاذ مساعد ومن مدرس

 مساعد الى مدرس من مامعات بدداد ولربالا والجامعة الفرات االوس   

تقييم رسالة مامستير في مامعة لربالا  للية االدارة واالقتصاد بمومب االمر المرقم  -1
 2016 5 2في  411



تقييم رسالة مامستير في مامعة بدداد  للية االدارة واالقتصاد بمومب االمر المرقم   -2
  2016 12 6في   213

 171تقييم اطروية دلتورا في مائية بحرة العلو  لالبدام بمومب االمر المرقم-3
 2017 3 19في

 يفي  و نا  العديد منها سوف ات رم اليها تفصيال يلما تكمل النسخة االخيرة من الس
 

 


