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نوع  21/82/2111)آ ( المؤتمر القطري االول لالقتصاد عام 

 المشاركة /باحــث

 2118)ب( المؤتمر القطري الثانً 

)ج( الندوات االقتصادٌة لقسم االقتصاد كافة الندوات  نوع المشاركة 

 لجنة تحضٌرٌة مساعدة

 26/82/2188االفتراضً  )د( ورشة عمل حول مشروع ابن سٌنا

)ه ( المؤتمر العلمً الثالث لمناقشة بحوث تخرج الطلبة /جامعة 

 2181الكوفـــــة 

  4/88/2119)و( ندوة التقالٌد الجامعٌة وحدود المصطلحات اجامعٌة  

 كلٌـــة الرٌاضٌــات وعلوم الحاسبات

)ز( المؤتمر السنوي الدولً السابع لضمان الجودة واالعتماد 

  2189ادٌمً جامعة الكوفة اذار االك

 2189-4-89)ح ( المؤتمر العلمً الخاص بكلٌة االدارة واالقتصاد 

 

  ( الدراسات العلٌا91)

 

 



للعام / قسم االقتصاد  )أ ( تدرٌس مادة اقتصاد العمل لطلبة الماجستٌر الكورس الثانً 

   2186-2185الدراسً 

طالب دكتوراه فً العام الدراسً ( 3)ب( عضو لجنة مناقشة طالب ماجستٌر و)

2185-2186 

 2128)ج ( عضو لجنة مناقشة طالب الماجستٌر علً ابراهٌم جبر 

 2121()د( عضولجنة مناقشة الطالبة زٌنب 

  2128)ه( عضولجنة المناقشة الطالب ضرغام شانً

 )و( االشراف على طالب الماجستٌر 

 )ز( االشراف على طالب دبلوم 
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 فً الجامعة.

 .1993حصلت على تكرٌم المرأة المثالٌة فً جامعة الكوفة لعام 6-
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 المنظمة
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 ترتٌب حسب الدول

تارٌخه 
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 (المناصب التً تقلدهاالخبرات العملٌة )

 مكان العمل المدة من الى المنصب

قسم الشؤون االدارٌة  -مسؤولة المالك

 والقانونٌة 

1989/ 4 / 11995/ / 
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 /  /1997ولغاٌة  /  /1995من مدٌر الشؤون االدارٌة والقانونٌة وكالة  

 . 
 جامعة الكوفةرئاسة 

 جامعة الكوفةرئاسة  1999ولغاٌة  8997من  مدٌر قسم التخطٌط واالحصاء

 كلٌة الزراعة /  /2007ولغاٌة 2001من مدٌر ادارة 

 كلٌة الزراعة 2007-2008 مسؤولة مختبر الحاسبة

مسؤولة  -مقررة مجلس ضمان الجودة 

 شعبة فً قسم البحث والتطوٌر 
 رئاسة جامعة الكوفة  2009/10-4

 كلٌة االدارة واالقتصاد 2016 امٌن مجلس 

 جامعة الكوفةرئاسة  2016-2017 قسم الشؤون االدارٌة مدٌر

 جامعة الكوفةرئاسة  - 2020 مدٌر قسم الشؤون المالٌة واالدارٌة

 

 الجوائز والهداٌا

 التارٌخ الجهة المانحة عنوان الجائزة

 1993 جامعة الكوفة تكرٌم المرأة المثالٌة

الموظف المتمٌز فً كلٌة 

 الزراعة

 2004 جامعة الكوفة

الطالب المتمٌز فً كلٌة االدارة 

 واالقتصاد

 2004 جامعة الكوفة

 2007 رئاسة الجمهورٌة  تكرٌم االولى على الجامعة



 رئاسة الوزراء

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 وعدة جهات من الدولة

 

 

 كتب الشكر والتقدٌر من معالً الوزٌروالسٌد رئٌس الجامعة والسادة العمداء

 ت نوع الكتاب العدد والتارٌخ الجهة المانحة

التدرٌب على مهنة للجهود المبذولة اثناء فترة  -دائرة صحة النجف

 التمرٌض

 30/1/1991فً 5826
 1 شكر وتقدٌر

لحصولً على مرتبة فً اجتٌاز دورة الحاسبة  –جامعة الكوفة 

 االلكترونٌة فً التً اقٌمت فً جامعة بابل
 2 شكر وتقدٌر 1993/10/12فً  6942

دورة )تطوٌر اسالٌب اعداد المالكات  جامعة الكوفةالجتٌاز

وتخطٌط القوى العاملة المقامة فً المركز القومً للتخطٌط 

 والتطوٌر االداري

 1993/5/8فً  2772

 3 شكر وتقدٌر

انجاز سجل المالك وتغٌره فً للجهود المبذولة فً  جامعة الكوفة

 فترة قصٌرة

 فً  1884

11/4/1995 
 4 شكر وتقدٌر

 فً 5314 العملفً  والتفانً للجهود المبذولة جامعة الكوفة

18/10/1995 
 5 شكر وتقدٌر

فً انجاز االعمال المناطة بحرص  للجهود المبذولة جامعة الكوفة

 واخالص

 1995/1/3فً  22
 6 شكر وتقدٌر

ادارة قسم الشؤون القانونٌة للجهود المبذولة فً  جامعة الكوفة

 واالدارٌة طٌلة مدة التكلٌف
 7 شكر وتقدٌر 1997/1/9فً  79

اصدار العدد الثانً من مجلة للجهود المبذولة فً  جامعة الكوفة

 الكوفة
 8 شكر وتقدٌر 31/1/1999فً  365

ادارة قسم الشؤون القانونٌة للجهود المبذولة فً  جامعة الكوفة

 واالدارٌة طٌلة مدة التكلٌف
 9 شكر وتقدٌر 16/3/1999فً  365



انجاز التقرٌر السنوي للعام للجهود المبذولة فً  جامعة الكوفة

 1997-1998الدراسً 

 فً 1303

13/4/1999 
 10 شكر وتقدٌر

فً انجاز الطباعة االلكترونٌة  للجهود المبذولة جامعة الكوفة

 )البرنامج االولً للنشاط العلمً والثقافً...

 2001/2/11فً  750
 11 شكر وتقدٌر

 12 شكر وتقدٌر 2000/6/27فً  2827 فً انجاز دلٌل الجامعة للجهود المبذولة جامعة الكوفة

 13 شكر وتقدٌر 2013 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 14 شكر وتقدٌر 2014 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 15 شكر وتقدٌر 2015 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 16 شكر وتقدٌر 2016 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

والتعاون المستمر فً للجهود المبذولة  كلٌة اللغات -جامعة الكوفة

 دعم الكلٌة
 17 شكر وتقدٌر 3/8/2016فً  723

والتعاون المستمر للجهود المبذولة  كلٌة الصٌدلة -جامعة الكوفة

 فً دعم الكلٌة
 18 شكر وتقدٌر 30/11/2016فً  4453

والتعاون للجهود المبذولة  جامعة الكوفة كلٌة االثار والتراث

 المستمر فً دعم الكلٌة
 19 شكر وتقدٌر 6/11/2016فً  1630

والمتمٌزة فً اداء االعمال المناطة ,للجهود المبذولة  جامعة الكوفة

 بها
 20 شكر وتقدٌر 19/9/2016فً  15962

والتعاون المستمر فً للجهود المبذولة  جامعة الكوفة كلٌة القانون

 دعم الكلٌة
 21 شكر وتقدٌر 25/10/2016فً  3451

والتعاون المستمر فً للجهود المبذولة  جامعة الكوفة كلٌة القانون

 دعم الكلٌة
 22 شكر وتقدٌر 13/12/2016فً  3941

والتعاون للجهود المبذولة  جامعة الكوفة كلٌة العلوم السٌاسٌة

 فً دعم الكلٌةالمستمر 
 23 شكر وتقدٌر 19/12/2016فً  2590

 24 شكر وتقدٌر 2017 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

ادارة قسم الشؤون القانونٌة للجهود المبذولة فً  جامعة الكوفة

 2016واالدارٌة خالل العام 
 25 شكر وتقدٌر 4/1/2017فً  235



 القٌمة للجهود -التقنٌة االدارٌة/الكوفةالكلٌة -جامعة الفرات االوسط

القاء المحاضرات فً قسم تقنٌات ادارة االعمال للعام المبذولة فً 

 2016-2017الدراسً 

 26 شكر وتقدٌر 15/10/2017فً  2413

 27 شكر وتقدٌر 2018/9/26فً  21409 للجهود المبذولة والمتمٌزة فً اللجان االمتحانٌة

 28 شكر وتقدٌر 2018 الً والبحث العلمًمعالً وزٌر التعلٌم الع

 29 شكر وتقدٌر 2018/9/30فً 21632 نظرا لحصول جامعتنا على جائزة ٌوم العلم العراقً

 30 شكر وتقدٌر 2018/10/23فً 4410 نظرا لحصولً على لقب افضل تدرٌسً فً القسم

 31 وتقدٌرشكر  2019 للجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة لالمتحان التقوٌمً

 32 شكر وتقدٌر 2019 معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

للجهود المبذولة فً اعداد ندوة علمٌة الكترونٌة من قبل عمادة 

 الكلٌة
 33 شكر وتقدٌر 2020

للجهود المبذولة فً اعداد ندوة علمٌة الكترونٌة من قبل رئاسة 

 الجامعة
 34 شكر وتقدٌر 2020

 

 التقدٌرٌةالشهادات 

شهادة تقدٌرٌة تثمٌنا للمشاركة الفاعلة فً مؤتمر جامعة الكوفة الثالث لضمان الجودة واالعتماد  1-

 .19-2012/3/20االكادٌمً والذي عقد بالتعاون مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً للمدة 

شهادة تقدٌرٌة )شكر وتقدٌر( تثمٌن جهود بالحضور والمشاركة الفاعلة فً المؤتمر العلمً  2-

 .9-2014/11/10الثانً لكلٌة االدارة واالقتصاد المنعقد فً جامعة الكوفة للمدة 

شهادة مشاركة للمشاركة فً اعمال المؤتمر العلمً الثانً عشر )الدولً التاسع( لكلٌة االدارة  3-

 .28-2017/3/29جامعة كربالء للمدة  –د واالقتصا

جامعة  –شهادة مشاركة للمشاركة فً اعمال المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة االدارة واالقتصاد   4-

 .6-2019/3/7االنبار للمدة 

 .2020عدد من شهادات مشاركة فً ندوات الكترونٌة لعام  5-

 



 

 االشراف

للعام الدراسً  -فً الكلٌة التقنٌة االدارٌة 3عدد/طلبة الدراسة االولٌة االشراف على  -ا

2017-2016 
بحوث فً قسم السٌاحة والكلٌة التقنٌة  9بواقع  13طلبة الدراسة االولٌة عدد/االشراف على 2-

 .2017-2018للعام الدراسً  -االدارٌة

للعام الدراسً  -بحوث فً قسم السٌاحة 9بواقع  6طلبة الدراسة االولٌة عدد/االشراف على 3-

2019-2018. 

للعام الدراسً  -بحوث فً قسم السٌاحة  2طلبة الدراسة االولٌة عدد/االشراف على 4-

2020-2019. 

-2021للعام الدراسً  -فً قسم السٌاحة 1االشراف على طلبة الدراسة االولٌة عدد/ -5
2020. 

 .2021للعام  -فً قسم ادارة االعمال 1د/االشراف على طلبة الدراسات العلٌا عد -6

 

 لجان مناقشة دراسات علٌا

مشاركة فً لجان مناقشات اما رئٌسا او عضوا للجنة فً عدد من رسائل الماجستٌر والدبلوم العالً 

 .2020لعام 

 .2020تقٌٌم بحوث علمٌة عدد من البحوث فً مجلة الغري ومجلة ادارة االعمال العراقٌة لعام 

مشاركة فً لجان مناقشات اما رئٌسا او عضوا للجنة فً عدد من رسائل دكتوراه والماجستٌر 

 .2021جامعة الكوفة لعام  -والدبلوم العالً فً قسم ادارة االعمال

تقٌٌم علمً لعدد من معامالت الترقٌة من جامعات البصرة وذي قار وكلٌة االمام الكاظم )ع( فً 

 .2021عام 

 



 ىالنشاطات االخر

 1995تم اعداد دلٌل وصف الوظائف لجامعة الكوفة لعام 

 .2016تم اعداد دلٌل وصف الوظائف لجامعة الكوفة لعام 

 جامعة الكوفة–تم اعداد دراسات جدوى من خالل المكتب االستشاري لكلٌة االدارة واالقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة الكوفة 

 كلٌة االدارة واالقتصاد

 قسم السٌاحة

 

 (C.V) لدكتور احمد عبد الكرٌم كاظما األستاذ المساعد للتدرٌسً السٌرة العلمٌة

                                                                                  

 

 احمد عبد الكرٌم كاظم محمود النجم  االسم الثالثً واللقب :

 ذكر : الجنس

 –كلٌة االدارة واالقتصاد  –جامعة الكوفة  –العالً والبحث العلمً  مالتعلٌوزارة  جهة االنتساب :

    قسم السٌاحة

 مسلم :  الدٌانة

 متزوج:  الحالة االجتماعٌة

 5/88/8985 –:  النجف  مكان وتارٌخ المٌالد

 عراقً : الجنسٌة

  ahmeda.alkreem@uokufa.edu.iq البرٌد االلكترونً:

 



 17819748338  :  رقم الموباٌل

 حً االمٌر –: محافظة النجف االشرف  عنوان السكن

  : دكتوراه الشهادة

 جغرافٌة سٌاحٌة:  التخصص الدقٌق

التخطٌط السٌاحً ، التنمٌة السٌاحٌة المستدامة ، السٌاحة البٌئٌة ، خدمات :  االهتمامات البحثٌة

 البنى التحتٌة فً المدن

 

 اللقب العلمً وتارٌخ الحصول علٌه 

 تارٌخ الحصول علٌه اللقب العلمً ت

 2181 مدرس مساعد  .8

 31/82/2184 مدرس  .2

 22/7/2189 حالٌاً  استاذ مساعد  .3

 83/2/2188 الحصول على الدكتوراه  .4

 

 عنوان  الرسالة أو األطروحة العلمٌة :-

المستقبليـة لمدينة تحليل جغرافي لإلمكانات السياحية و آفاقــها  عنوان  رسالة الماجستٌر : –أ 

 9191النجـف الكــبرى حتى 

 تقويم كفاءة خدمات السياحة الدينية في مدينتي النجف والكوفة:  هعنوان  رسالة  الدكتورا  -ب        

 

 

 

 



 البحوث العلمٌة المنشورة :

 سنة النشر مكان النشر عنوان البحث ت

التخطاااٌط االساااتراتٌجً للتعلاااٌم  -8

 الكوفةالمستمر فً جامعة 

إصالح  -مؤتمر جامعة البصرة 

 التعلٌم المستمر
87/3/2188 

تحلٌل جغرافً لمقومات السٌاحة  -2

 الدٌنٌة فً مدٌنة كربالء المقدسة

مجلة الغري للعلوم االدارٌة 

 واالقتصادٌة

2183 

تحدٌات التنمٌة السٌاحٌة  -3

 المستدامة فً المدن التراثٌة

 )مدٌنة كربالء أنموذجا(

المؤتمر العلمً الدولً الثانً 

جامعة  –كلٌة العلوم السٌاحٌة 

 كربالء

2184 

التوجهات المستقبلٌة لتنمٌة  -4

واستثمار السٌاحة البٌئٌة فً 

 محافظة النجف

 2185 مجلة الكلٌة االسالمٌة الجامعة 

لمركز السٌاحً الدٌنً لمدٌنة ا -5

وامكانٌة استثماره فً الكوفة 

السٌاحٌة تحقٌق التنمٌة 

 المستدامة

 ""مرقد مٌثم التمار "ع" انموذجاً 

  –مؤتمر المزارات الشٌعٌة 

الصحابً االمانة العامة لمرقد 

مٌثم التمار )ع( جهاد 

 وأصالح

ذو  28 -27لمدة 

هـ 8437الحجة 

-29الموافق 

 م31/9/2186

كفاءة التوزٌع المكانً لخدمات  -6

السٌاحة الدٌنٌة فً مدٌنتً 

 النجف والكوفة
 

 

بحث مقبول للنشر مجلة كلٌة 

 اآلداب جامعة الكوفة

2187 

التوجهات المستقبلٌة لتنمٌة   -7

وتخطٌط الخدمات السٌاحٌة فً 

 مدٌنتً النجف والكوفة

بحث مقبول للنشر ،  مجلة 

 مركز دراسات الكوفة

2187 



 

االستثمار السٌاحً فً العراق  -81

المقومات والتحدٌات محافظة  –

 انموذجاالنجف 

بحث مقبول للنشر فً مركز 

جامعة  –دراسات الكوفة 

 الكوفة

2189 

اثر السلوك الحضري فً التنمٌة  -12

دراسة  –السٌاحٌة المستدامة 

 تحلٌلٌة فً مدٌنة كربالء

بحث مقبول للنشر فً الكلٌة 

 االسالمٌة الجامعة

2189 

العالقة التبادلٌة للعوامل الجاذبة  

والتفاعل العاطفً لبهجة الزبون 

للهٌئة التدرٌسٌة واثره فً 

المزٌج التسوٌقً للخدمة 

 التعلٌمٌة المستدامة

مؤتمر ضمان الجودة وتقوٌم 

االداء فً جامعة الكوفة 

 2128نٌسان  7بتارٌخ 

 

 

 : لمناصب التً تقلدهاا

 مكان العمل المدة من الى المنصب  ت

 –جامعااااااة الكوفااااااة  8/6/2188الى  2/9/2188 مسؤول التعلٌم المستمر -8

كلٌااااااااااااااااة االدارة و 

 االقتصاد

 –جامعااااااة الكوفااااااة  8/7/2182الى  2/9/2188 مقرر قسم ادارة االعمال  -2

كلٌااااااااااااااااة االدارة و 

 االقتصاد

 –جامعااااااة الكوفااااااة   فً اللجنة االمتحانٌة اً عضو -3

كلٌااااااااااااااااة االدارة و 

 االقتصاد

المواد لكلٌة  لجنة فحص ومشتراة -4

 االدارة واالقتصاد
 –جامعااااااة الكوفااااااة  

كلٌااااااااااااااااة االدارة و 



 االقتصاد

 –جامعااااااة الكوفااااااة   رئٌس لجنة المشترٌات  -6

كلٌااااااااااااااااااااااة االدارة 

 واالقتصاد

 –جامعااااااة الكوفااااااة   عضوا فً  لجنة االرشاد التربوي -7

كلٌااااااااااااااااااااااة االدارة 

 واالقتصاد

 

 

عضوٌة اللجان )فً الكلٌة ( -أ  

 

االمررقم وتارٌخ   ت  اللجنة نوع العضوٌة 

22/82/2186فً  4883  –لجنة االرشاد التربوي والنفسً  عضواً  
 منسقً االقسام العلمٌة

8.  

     
3/3/2186فً          1146   

لجنة تدقٌق وصرف المنحة الدراسٌة  عضوا

( لقسم 2186-2185للعام الدراسً )

 السٌاحة

2.  

24/3/2186فً    التربوي فً قسم السٌاحةلجنة االرشاد  عضوا 1034  3.  

22/88/2187فً   SIS( عضوا 4991 لجنة نظام )    4.  

22/6/2187فً    لجنة التدرٌب الصٌفً لطلبة قسم  عضوا 3076
 السٌاحة

5.  

85/5/2187فً    .6 اللجنة االمتحانٌة فً قسم السٌاحة عضوا 1670 

85/81/2187فً   فً قسم  لجنة تدقٌق الدفاتر االمتحانٌة عضوا   4508
 ادارة االعمال لطلبة الدور الثانً

7.  

4/82/2187فً      .8 لجنة ترصٌن الحالة العلمٌة  عضوا   20

88/88/2188فً    4588     لجنة متطلبات التقوٌم الذاتً وتحلٌل  عضوا 

لقسم السٌاحة   (SWOT) 

9.  



لجنة متابعة الزي والحشمة لطلبة قسم  عضوا  5012 82/82/2188فً    
 السٌاحة

81.  

  .88 لجنة دراسة السٌاحة الدٌنٌة  عضوا 7/3/2188فً   5966ش ت 

  .82 لجنة تدقٌق المواقع االلكترونٌة  رئٌساً  88/3/2188فً   8282

لجنة متابعة طلبة قسم السٌاحة فً  عضواً  84/5/2188فً  2868
المواقع التدرٌبٌة بهدف تقٌمهم وحثهم 

 على التدرٌب

83.  

اعتراضات الطلبة فً امتحانات لجنة  رئٌساً  28/6/2188فً   2774
- 2187الدور االول للعام الدراسً 

2188 

84.  

لجنة تدقٌق شٌتات االقسام العلمٌة فً  عضواً  28/6/2188فً  2775
 الكلٌة )قسم ادارة االعمال(

85.  

  .86 لجنة االرشاد التربوي فً قسم السٌاحة عضوا       83/9/2188 فً   3607

86/4/2188فً   العلمٌة فً قسم السٌاحةاللجنة  عضوا 1758  87.  

فً  9669ش ت 

22/4/2188  

لجنة االستبٌان )اثر السٌاحة على  عضوا

البنٌة التحتٌة لمدٌنة النجف 

 االشرف(

88.  

38/82/2188فً    اعادة تشكٌل لجنة االرشاد التربوي  للمرحلة الثانٌة 5256

فً قسم السٌاحة للعام الدراسً 

(2188-2189)  

89.  

فً  82686د ج / 

28/5/2188  

لجنة االمتحان التنافسً لجامعة  عضوا

 اهل البٌت )ع(

21.  

28/3/2189فً       لجنة اعداد استمارة تقٌٌم القسم  عضوا 1309

 المثالً فً قسم السٌاحة

28.  

28/2/2189فً    لجنة نشر ثقافة التحول الى نظام  عضوا 736

-2188المقررات الدراسٌة للعام 

2189 

22.  



38/8/2189فً    لجنة الزٌارات المٌدانٌة الى دوائر  عضوا  472

الدولة للقٌام باألعمال التطوعٌة فً 

 قسم السٌاحة

23.  

فً  4981ش ت 

28/2/2189  

لجنة لدراسة اسباب حوادث  عضوا

الحرٌق التً حدثت فً محافظة 

2188النجف االشرف لعام   

24.  

82/82/2188فً  5879 مبادرة انسانٌة الى مدٌنة الصدر  االشراف والمتابعة 

 الطبٌة 

25.  

28/88/2188فً  4971   .26 سفرة علمٌة الى بحر النجف االشراف والمتابعة 

27/2/2189فً  654ش ط  االشراف والمتابعة والتوجٌة  

مع االطالع على عمل 

االقسام االدارٌة فً العتبة 

 العلوٌة المقدسة

سفرة علمٌة الى العتبة العلوٌة 

 المقدسة

27.  

29/8/2189فً  448   .28 لجنة مناقشة طالب دبلوم عالً  عضوا 

38/8/2189فً  478 لجنة امتحانٌة للعام الدراسً  عضوا 

( للدراسة الصباحٌة2188-2189)  

29.  

28/5/2189فً  8992   .31 لجان خبراء االمتحان التقوٌمً عضواً  

5/5/2128فً   8586 االعتماد االكادٌمً للبرنامج  رئٌسا 

 الحكومً  

38.  

 

 

 

 

 المساهمة فً الحلقات الدراسٌة أو المؤتمرات أو الندوات أو االٌفادات :-



 ت اسم المساهمة تارٌخها محل انعقادها نوع المساهمة

قاعة الدراسات  مقرراً للجلسة 

العلٌا فً كلٌة 

 االدارة واالقتصاد

ندوة بعنوان )االستثمار  21/3/2187

السٌاحً ودوره فً 

فً تنشٌط السٌاحة الدٌنٌة 

 محافظة النجف االشرف

 

ورشة عمل بعنوان  21/3/2188 قسم السٌاحة رئٌساً للجلسة

)انشاء المواقع 

 Researchااللكترونٌة )

ID  ،Gate Research  

 ،Google Scholar 

8 

مركز دراسات  باحث

 الكوفة

التخطٌط السٌاحً  84-85/3/2188

لخدمات السٌاحة الدٌنٌة 

 فً مدٌنة الكوفة

2 

تحلٌل التركز المكانً  85/3/2188-84 جامعة مٌسان باحث

لخدمات السٌاحة الدٌنٌة 

فً مدٌنتً النجف 

 والكوفة

3 

كلٌة االدارة  باحث

قسم  –واالقتصاد 

 السٌاحة

محاضر )قٌاس كفاءة خدمات 

السٌاحة الدٌنٌة فً محافظة 

 النجف االشرف

ورشة مناقشة البحوث 

والسٌمنارات فً قسم 

 السٌاحة 

4 

ضمن  مشارك

 الفعالٌات

على حدائق 

 جامعة الكوفة
مشاركة فً الٌوم  28/8/2189

المفتوح فً جامعة 

 الكوفة

5 

على قاعة  حضور الورشة

الدراسات العلٌا 

فً كلٌة االدارة 

 واالقتصاد

89/3/2189فً         حضور ورشة عمل   1161

فً قسم ادارة االعمال 

بعنوان )تطور 

الدراسات العلٌا 

عالمٌاً وامكانٌة 

6 



تطبٌقها فً الجامعات 

 العراقٌة انموذجاً(

حضور وامتحان 

 للدورة

الشبكة السوٌدٌة 

العراقٌة جامعة 

 لوند السوٌدٌة

فً  84تخرج الدورة 

تصنٌف وادارة المجالت 

  المستوى االول

 التخرج من دورة

تصنٌف وادارة 

المجالت العالمٌة 

Scopus 

 

محاضرا على برنامج 

google Meet 

 –كلٌة االداب 

 قسم الجغرافٌة 

ٌوم االحد الموافق 

27/6/2128 

محاضر فً الندوة 

)السٌاحة الدٌنٌة 

واثرها فً توظٌف 

 خرٌج قسم الجغرافٌة

 

 

 

 المشاركة فً المناقشات العلمٌة 

 ت عنوان الرسالة التخصص المشاركةنوع  تارٌخها االمر االداري

فً  448

29/8/2189 

الساعة التاسعة من 

ٌوم االثنٌن الموافق 

3/2/2189 

ادارة االعمال  عضواً 

دبلوم فً  –

 االدارة المحلٌة

استراتٌجٌات نظم المعلومات 

الجغرافٌة ودورها فً 

 –اختٌار المشارٌع الرٌادٌة 

 محافظة ذي قار انموذجا

8-  

فً  913

22/3/2128 

الساعة التاسعة من 

الموافق  الثالثاءٌوم 

31/3/2128 

ادارة االعمال  عضواً 

دبلوم فً  –

 االدارة المحلٌة

تأثٌر سلوكٌات المحسوبٌة 

التنظٌمٌة فً اداء 

 المؤسسات االمنٌة 

2-  

فً  372

88/8/2128 

الساعة التاسعة من 

 االربعاءٌوم 

الموافق 

3/2/2128 

جغرافً لعوامل  تقوٌم دكتوراه  عضواً 

الجذب السٌاحً فً 

محافظتً النجف االشرف 

 وبابل دراسة مقارنة

3- 

 

 



 

 ح- كتب الشكر والتقدٌر التً حصل علٌها :- 

 ت الجهة رقم وتارٌخ الكتاب المناسبة

االرتقاء بمستوى اداء المؤسسة 

 التعلٌمٌة
4/8/2186فً  226ش أ    .1 جامعة الكوفة 

فً  انجاز امتحانات الدور االول

قسم ادارة االعمال للعام الدراسً 

2186 -2187  

5/2/2187فً  465   .2 كلٌة االدارة واالقتصاد 

االشتراك فً الندوات والدورات 

 فً تنشٌط قسم السٌاحة
27/3/2187فً      .3 كلٌة االدارة واالقتصاد 1075

اللجنة االمتحانٌة للعام الدراسً 

2186-2187  
25/8/2188فً  2287ش ت  الكوفةجامعة    4.  

88/3/2188فً   مبادرة تنظٌم )نظف قسمك(   .5 كلٌة االدارة واالقتصاد 1065

اعداد دراسة السٌاحة الدٌنٌة فً 

 محافظة النجف االشرف
89/4/2188فً  9544ش ت    .6 جامعة الكوفة 

اللجنة االمتحانٌة للعام الدراسً 

2187-2188  
85/7/2188فً      .7 كلٌة االدارة واالقتصاد   2949

اللجنة االمتحانٌة للعام الدراسً 

2187-2188  
26/9/2188فً  28419ش ت    .8 جامعة الكوفة 

انجاح الدورة التدرٌبٌة لطلبة قسم 

السٌاحة فً شركة طرٌق 

 السٌاحٌة

  .9 جامعة الكوفة    4/4/2188فً  8218ش ت 

اقامة دورة بعنوان )طرٌقة 

التعامل مع الوفود الرسمٌة ( 

 لقسم العالقات العامة

  .10 العتبة العلوٌة المقدسة   38/7/2188فً    3959      

 



 السم الثالثً واللقب: مرٌم ابراهٌم حمود الكرعاوي ا

 قسم: السٌاحة

 الختصاص العام: ادارة االعمال ا

 ، تكنولوجٌا المعلومات االختصاص الدقٌق: ادارة االنتاج والعملٌات 

 اللقب: استاذ مساعد 

 07601685447رقم الموباٌل: 

 العنوان: النجف االشرف. جدٌدة الرابعة.

 .7102الصٌنٌة،  (HUST) دكتوراة فً ادارة االعمال ، كلٌة االدارة، جامعة هاست - :الشهادات

  .7112ماجستٌر فً تقنٌات العملٌات، الكلٌة التقنٌة االدارٌة/ بغداد، هٌئة التعلٌم التقنً، 
 .7112ٌة االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، بكلورٌوس فً االدارة الصناعٌة، كل

 

mariama.hamood@uokufa.edu.iq ًَٔانبشٌذ االنكخش  

  
 

 للدراسات االولٌة المحاضرات التً تم تدرٌسها
 ادارة االنتاج والعملٌات

 مراسالت
 قراءات

 اسالٌب البحث العلمً
 تكنولوجٌا المعلومات

  مبادئ االحصاء

 

 معلومات علمٌة
 .2121فً لجنة وزارٌة سنة المشاركة 

 المشاركة فً لجان متعددة للكلٌة والقسم.
 المشاركة فً عدت مناقشات للدبلوم العالً كعضو لجنة مناقشة.

 كباحث. Scopusالمشاركة فً العدٌد من المؤتمرات العالمٌة ذات تصنٌف 

 Q2وضمنSCOPUS تقٌٌم العدٌد من البحوث المحلٌة والعالمٌة وبعضها ذات تصنٌف 

 .Scopusذات تصنٌف  الٌابانفً دولً عضو فً لجنة علمٌة لمؤتمر 

 

نجحٕس انًُشٕسح ا  



Human Capital and Their Affect in Service Quality Dimensions. ICSIM ’21, 
January 12–15, 2020, Sydney, NSW, Australia. 

KM embodied in IT for capable product design. Human Systems Management 38 
(2019) 125–139 

IT capability, knowledge management, and product design. Human Systems 

Management2018 . 
Information Technology Components and Their Role in Knowledge 

Management for Product Design. International Journal of Information and Education 

Technology 

Relationship between the components of information technology and 

product design. ICMSS '17, January 14-16, 2017, Wuhan, China 

The Role of the IT Capability and Knowledge Management in Product 

Design.ICAIP 2017, August 25–27, 2017, Bangkok, Thailand  
 

فٍٛ فٙ جبيؼخ ظيٍ انًٕأصش ركُهٕجٛب انًؼهٕيبد فٙ رحمٛك األثذاع اإلداس٘ : دساعخ رحهٛهٛخ نؼُٛخ 

ص38، 858-828(، ص ص. 2189دٌسمبر/كانون األول  38) 25، العدد 83المجلد . انكٕفخ . 

اًْٛخ انزذلٛك انذاخهٙ ػهٗ جٕدح انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ فٙ انمٕائى انًبنٛخ: دساعخ حبنخ فٙ يصشف 

 / Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences / ISSN: 1999 -558Xانشافذٍٚ انًشكض٘/ ثغذاد.
Issue: 34 –20 December 2019 

يذٖ رطجٛك يجبدئ اداسح انجٕدح انشبيهخ فٙ انزؼهٛى انجبيؼٙ: دساعخ يمبسَخ ثٍٛ كهٛبد حكٕيٛخ 

 يدهت انقبدعٍت نهؼهٕو االداسٌت ٔاالقخصبدٌت -إداسة  - 2016. ٔجٓخ َظش ػُٛخ يٍ االعبرزحٔكهٛبد اْهٛخ يٍ 

نؼُٛخ يٍ كهٛبد جبيؼخ ٔالغ اعزخذاو يؼبٚٛش االػزًبد االكبدًٚٙ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ دساعخ رجشٚجٛخ 

 يدهت انغشي نهؼهٕو االقخصبدٌت ٔاالداسٌت -إداسة  - 2015. انكٕفخ

يدهت انغشي . انكٕفخ انزحمك يٍ انؼاللخ ثٍٛ لبثهٛبد إداسح انًؼشفخ ٔانًُظًبد انًزؼهًخ فٙ دٕٚاٌ جبيؼخ

 7102. نهؼهٕو االقخصبدٌت ٔاالداسٌت
 

 

 االهتمامات البحثٌة

  excel ، والبرنامج االحصائٌة احصاء، ادارة المعرفة ,تكنولوجٌا المعلومات,ادارة االنتاج والعملٌات 

 .SPSSو 
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 انؼبيخ نصُبػخ االنجغخ انشجبنٛخ انششكخ : اعى انششكخ

 يذٚش لغى:  انٕظٛفٙانًُصت 
  9113/ 0/0ٔنغبٚخ  05/2/0551يٍ : انفزشح 

  ٙيذٚش لغى انفحص االٔن 
  ٌيذٚش انًخبص 
  يذٚش انحغبثبد 
  يذٚش انًٕاسد انجششٚخ 

 
 صبَٛبا: ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ 

 اعى انجبيؼخ: جبيؼخ انكٕفخ 

 انًُبصت انٕظٛفٛخ : -0

  يذٚش اداسح انجبيؼخ 
  يذٚش يشكض انزؼهٛى انًغزًش فٙ انجبيؼخ 
  يذٚش يشكض انزٕظٛف فٙ انجبيؼخ 
  يذٚش االسشبد انزشثٕ٘ فٙ انجبيؼخ 

 02/5/9105ٔنغبٚخ   0/0/9113انفزشح : يٍ 

 انؼًم االكبدًٚٙ:  -9
  9100ٔنغبٚخ  9111يحبضش فٙ لغى اداسح االػًبل فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / جبيؼخ انكٕفخ  يٍ ػبو. 

 كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة  ش فٙ لغى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ ٔلغى االلزصبد فٙ يحبض /

 .9190دساعبد ػهٛب نهؼبو 

  5/9102/ 0  يٍ ػضٕ ْٛئخ رذسٚغٛخ فٙ لغى انغٛبحخ / كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / جبيؼخ انكٕفخ نهفزشح 

 .ٔنحذ االٌ 

 

mailto:christoper.m@gmail.com
mailto:christoper.m@gmail.com


________________________________انزؼهٛى
_____ 

 ( يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد جبيؼخ انكٕفخ. 2000-1999أٔالا: ثكبنٕسٕٚط اداسح اػًبل  )

 .من كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة(  2002صبَٛبا: يبجغزٛش اداسح اػًبل    ) 
 ( البرٌطانٌة .  Salford( من جامعة ) 2016ثالثاً: دكتوراه ادارة اعمال  ) 

________________________________انهغبد
                           أوالً: اللغة العربٌة                                                                                                         ______     

 ثانٌاً: اللغة االنكلٌزٌة 

 

 الدورات 

 

 

 

 انًٓبساث

PHP صَذ،كٕدإغٍُخش،أٌ :(انشٓبدة) اإلطبسsymfony. 

 .HTML5، PHP OOP، CSS، SQL ٔ MySQL خبفبعكشٌبج، :نغبحبنبشيدت

 انشٓبداث

PHP صَذ،كٕدإغٍُخش،أٌ :(انشٓبدة) اإلطبسsymfony. 

 .HTML5، PHP OOP، CSS، SQL ٔ MySQL خبفبعكشٌبج، :نغبحبنبشيدت
 

 

 



 : تم االشتراك كمتدرب فً الدورات االتٌة انذٔساد

 مكان االنعقاد تارٌخها  اسم الدورة  ت

المعهد المتخصص  1992 السٌطرة واالرتقاء بالنوعٌة االنتاجٌة  1
للصناعات الهندسٌة 

 فً بغداد

 الجامعةالمستنصرٌة 1993 ادارة المشترٌات  2

 الجامعةالمستنصرٌة  1995 ادارة المخازن والسٌطرة المخزنٌة  3

الجامعة  1995 ادارة وتنظٌم المخازن واجراءات الرقابة 4
 المستنصرٌة 

 جامعة الكوفة 1997 العالقات العامة 5

 جامعة الكوفة  2004 خطوات اعداد الحسابات الختامٌة 6

مركز تطوٌر  2007 طرائق التدرٌس 7
التدرٌس فً جامعة 

 الكوفة

تكنولوجٌا واساسٌات التوثٌق االلكترونً  8
 للوثائق والملفات 

المركزي للتدرٌب  2008
والتطوٌر فً 
 االردن 

جامعة الكوفة /  2011 مهارات اللغة االنكلٌزٌة  9
قسم البعثات 

 والعالقات الثقافٌة 

جامعة الكوفة /   2018 المعالجة المطورة لحل المشكالت  10
 االرشاد النفسً 

لغة االنكلٌزٌة وطرائق التدرٌس والكتابة ال  11
 االكادٌمٌة 

مؤسسة بنكل  2019
 للخدمات التعلٌمٌة 

مركز تطوٌر   2019 دورة الترقٌات العلمٌة  12
التدرٌس فً جامعة 

 الكوفة

 



 

 

كزت انشكش ٔانزمذٚش 

                                                                               ________________________________ 

 ثالث كتب شكر وتقدٌر من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  

 كتاب شكر وتقدٌر من السٌد محافظ النجف

 فً جامعة الكوفة  والعلمً لسٌد المساعد االداريعشرون  كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس الجامعة وا

 ثالث كتب شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد فً جامعة الكوفة 

 

 انًؤرًشاد
  9102جبيؼخ عبنفٕسد انجشٚطبَٛخ                        -0
  9104جبيؼخ اصاد فٙ جًٕٓسٚخ اٚشاٌ االعاليٛخ       -9
  9105جبيؼخ انكٕفخ                                      -8
    9191جبيؼخ اصاد فٙ جًٕٓسٚخ ٚشاٌ االعاليٛخ       -0

 

 ___________________انجحٕس
1- Utilizing cross-functional teams to achieve marketing/operations 

integration for delivery prior - University of Salford – 2016. 
 

2-  .Marketing and operations integration in public sector industries 
University of Salford – 2016 

 

                   -3  The Role of Organizational Culture in Supporting 
Proactive Strategic Orientation.   

 2020 –ة كلٌة التربٌة للبنات فً جامعة الكوف -إدارة 
 

4.The Role of Organizational mindfulness in Achieving Marketing 
Ambidexterity 

 
 Journal of human sciences research (ISSN 2476-7018) – 2020 -دارة 

 
Examining marketing and operations integration in the Iraqi public 
industry sector 5 
International Journal of innovation, creativity, and change, 2021.  



 االهتمامات التعلٌمٌة 

 سلوك تنظٌمً  -1

 ادارة عملٌات  -2

 ادارة تسوٌق -3

 اللغة االنكلٌزٌة  -4

 طرق بحث علمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السٌرة العلمٌة

 .محمد صالح مهدي االسدي االسم الثالثً واللقب : (8)

 .8983/ 5/9النجف االشرف مكان وتأرٌخ المٌالد:  (2)

 الدٌانة :مسلم  (3)

  mohammeds .alasdy .uokufa. edu.iqالبرٌد االلكترونً : (4)

 

 

 

 

 

 

 17886132985رقم الموباٌل : (5)

 الجنسٌة : عراقٌة  (6)

  – مدرس اللقب العلمً الحالً : (7)

 23/88/2118:  تأرٌخ اول تعٌٌن (8)

 29/4/2121العلمً :تأرٌخ الحصول على اللقب  (9)

  الدكتوراهالشهادة :  (81)

 االختصاص العام : ادارة االعمال  (88)

 االختصاص الدقٌق : سلوك تنظٌمً  (82)

 الشهادات الحاصل علٌها والجهة المانحة  (83)

 البلد الجهة المانحة  تأرٌخ الحصول علٌها الشهادة 

جامعة الكوفة /كلٌة   2116-2115 البكلورٌوس
 االدارة واالقتصاد

 العراق 

جامعة الكوفة /كلٌة  2185 -2184 الماجستٌر 
 االدارة واالقتصاد

 العراق 

جامعة الكوفة/كلٌة  2121-2189 الدكتوراه
 االدارة واالقتصاد

 العراق



من السٌد رئٌس  81من  السٌد وزٌر التعلم العالً والبحث العلمً  4:  التشكرات  (84)

من عمداء كلٌات  82من المساعد االداري والعلمً  لرئٌس الجامعة  85جامعة الكوفة  

 الجامعة .

 83اللجان  (85)

 الدورات التً شارك بها:  (86)

 المناصب التً تقلدها : (87)

عضو لجنة تعٌٌن 
 التدرٌسٌٌن فً الجامعة

 ة الكوفةرئاسة جامع 

عضو فً لجنة تعٌٌن 
واعادة تعٌٌن  الكفاءات 

 العائدة من الخارج

 رئاسة جامعة الكوفة 

 االهتمامات البحثٌة )البحوث االدارٌة ، السلوك التنظٌمً ، ادارة الموارد البشرٌة ( (88)

 المواد التً درسها  (89)

 السٌاحة المستدامة -8

 االدارة التربوٌة -2

 البحوث المنشورة : (21)

العدد  الجهة المنشور فٌها  اسم البحث ت
 والتأرٌخ

العالقة بٌن النسٌان التنظٌمً  8
وتدهور المقدرات الوظٌفٌة ) 

بحث مستل من رسالة 
 الماجستٌر (

كلٌة  –جامعة الكوفة 
 اإلدارة واالقتصاد

فً  681

22/2/2186 

السلوك السٌاسً لمدراء  2
المستشفٌات وتأثٌره فً انتشار 

االرهاق العاطفً بٌن 
 الممرضٌن والممرضات 

كلٌة  –جامعة المثنى 
 االدارة واالقتصاد 

فً  869

81/2/2186 

 

 

 

 

 

 



 

 حسٌن كرٌم جاسم محمد الشبالوي•

 2115-2114بكلورٌوس كلٌة االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة سنة •

 84/4/2184سنة  / جامعة الكوفةكلٌة االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة ماجستٌر•

 2128دكتوراه كلٌة اإلدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة/ الجامعة المستنصرٌة  •

بحث مستل بعنوان ))تحسٌن االبالغ المالً فً الوحدات الحكومٌة العراقٌة على وفق المعاٌٌر •

 الدولٌة((

لعلمً الدولً الثامن جامعة كربالء بعنوان ))انموذج مقترح لتقوٌم االداء بحث مشترك فً مؤتمرا•

 باعتماد الخارطة االستراتٌجٌة لبطاقة االداء المتوازن((

 اللقب / مدرس  •

 العنوان / النجف حً القاسم  •

 17831458851رقم الهاتف /  •

 hussienk.alshebwy@uokufa.edu.iqالبرٌد االلكترونً /  •

 TOEFL ITP لى شهادة التوفلحاصل ع•

 IC3 2005 Standard Living Online حاصل على شهادة حاسوب•

 ICDL (MS-Word, MS- Excel, Internet) (MS-Windows) حاصل على شهادة حاسوب•

حاصل على عدة كتب شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والسٌد رئٌس جامعة الكوفة •

 العلمً واالداري والسادة عمداء الكلٌاتومساعدٌن رئٌس الجامعة 

• 

 تدرٌس مادة مبادئ المحاسبة

 تدرٌس مادة مبادئ االحصاء•



 تدرٌس مادة محاسبة التكالٌف•

 استاذ فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة / قسم السٌاحة•

 حالٌا فً الجامعة المستنصرٌة كلٌة االدارة واالقتصادمحاسبة دكتوراه •

 82/3/2117التعٌٌن تارٌخ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كشاس يحًذ يذنٕل اندُببً                . يذسط يغبػذ

 (اإلداسة االعخشاحٍدٍت)يبخغخٍش إداسة 

  قغى انغٍبحت –االداسة ٔاالقخصبد 

 28-81-8987: حبسٌخ انًٍالد

 يؼهٕيبث االحصبل

 يٕببٌم   17834153482   

 karrarm.otaiwi@uokufa.edu.iq   ًَٔانبشٌذ االنكخش 

 

 يؼهٕيبث ػبيت

 

حبصم ػهى شٓبدة انبكبنٕسٌٕط يٍ كهٍت االداسة ٔاالقخصبد خبيؼت انكٕفت نهؼبو  -8

2118-2119  

-حبصم ػهى شٓبدة انًبخغخٍش يٍ خبيؼت طٓشاٌ ببخخصبص ػبو اداسة االػًبل -2

  2189-2188االداسة االعخشاحٍدٍت 

  2189حذسٌغً فً كهٍت االداسة االقخصبد قغى انغٍبحت يُز انؼبو  -3

فً بذاٌت انؼًم انٕظٍفً حى انخؼٍٍٍ ػهى يالك دٌٕاٌ اندبيؼت شؼبت انخٕظٍف ٔانًالك -4

 . 85/82/2185ٔنغبٌت  7/7/2188نهًذة يٍ 



حى حكهٍفً بًٓبو يؼبٌٔ يذٌش قغى انًٕاسد انبششٌت فً سئبعت اندبيؼت نهًذة يٍ -5 

 .84/6/2121نغبٌت  24/9/2188

نغبٌت  8/9/2188حى حكهٍفً بًٓبو يغؤٔنٍت شؼبت انخذسٌغٍٍٍ بذٌٕاٌ اندبيؼت نهًذة -6 

9/9/2189  

حبنٍب يكهف بًٓبو يغؤٔل شؼبت اندٕدة فً كهٍت االداسة ٔاالقخصبد نهًذة يٍ -7

 ٔنغبٌت االٌ 85/88/2121

  .انًشبسكت فً انهدبٌ انذائًت فً خبيؼت انكٕفت -8 

 انًشبسكت فً انؼذٌذ يٍ انهدبٌ انخحقٍقٍت ٔانخذقٍقٍت  فً خبيؼت انكٕفت  -9

 

 انبحٕد انًُشٕسة 

دساعت ححهٍهٍت الساء ػٍُت يٍ "دٔس انٍقظت االعخشاحٍدٍت فً حؼضٌض انغهٕك اإلبذاػً " 

يدهت  -إداسة  - 2128"كهٍت اإلداسة ٔاالقخصبد / أػضبء ٍْئت انخذسٌظ فً خبيؼت انكٕفت

  انغشي

دساعت ححهٍهٍت نؼٍُت يٍ )دٔس اعخشاحٍدٍبث إداسة انًؼشفت فً حًٍُت األداء انٕظٍفً "

يدهت  -إداسة   2128خبيؼت انكٕفت / أػضبء انٍٓئت انخذسٌغٍت فً كهٍت اإلداسة ٔاالقخصبد 

 .انكهٍت االعاليٍت اندبيؼت

دساعت ححهٍهٍت َساء  –دٔس انثقبفت انخُظًٍٍت فً حؼضٌض انخٕخّ االعخشاحٍدً االعخببقً "

إداسة  - 2121"ػٍُت يٍ يُخغبً ششكت طشٌق االفق نهغفش ٔانغٍبحت فً انُدف االششف

 كهٍت انخشبٍت نهبُبث يدهت انؼهٕو االَغبٍَت -

دساعت ححهٍهٍت ألساء  –دٔس يقٕيبث اإلسحدبل اإلعخشاحٍدً فً حؼضٌض انثقبفت انخُظًٍٍت "

  يدهت يشكض دساعبث انكٕفت -داسة إ - 2189ػٍُت يٍ يُخغبً خبيؼت انكٕفت

 

 

 االْخًبيبث انبحثٍت

  ,ٔسشت ػًم  ,دساعت ػهًٍت حؼبنح يشكهت فً انًدخًغ انؼشاقً



 

                                                السٌرة العلمٌـــــــــــــة 

 م.م رائد جواد كاظم الجناحًاالسم الثالثً واللقب:  (3)

الدٌانة                                                  8/3/8973مكان وتارٌخ المٌالد : نجف  (4)

 :مســـــلم
 raedj.kazem@uokufa.edu.iq البرٌد االلكترونً : (5)
 17888212875رقم الموباٌل :  (6)
 الجنسٌـــــــة: عراقٌـــــة   (7)
 لقــــب العلمً الحالً :مدرسال (8)
 2117تارٌخ اول تعٌٌن    (9)
 00/9/9190على اللقب العلمًتارٌخ الحصـــول  (81)
 فً علوم االقتصاد ماجستٌرالشهادة : (88)

 

 االختصــــاص العام : اقتصـــاد (82)

 اقتاد عملاالختصاص الدقٌق : (88)

 ( الشهادات الحاصل علٌها والجهة المانحة82)     

تارٌخ الحصول  الشهادة               

 علٌها

 البلــــــد المانحـــــــــــــــــــــةالجهة 

/كلٌة االدارة  جامعة الكوفة 8997     (البكلورٌوس8)

 واالقتصاد

 العــراق

 اإلدارةجامعة الكوفة /كلٌة  2185      (الماجستٌر2)

 واالقتصاد 

 العــراق

 

 من السٌد الوزٌر  2من عمادة الكلٌة   83التشـكرات / (83

       تشكرات من السٌد رئٌس الجامعة المحترم 2                    

 4( اللجان /84)



 4( السٌد العمٌد عدد/4( السٌد رئٌس الجامعه )2( الشهــادات التقدٌرٌة / )85)

 ( المناصـــــب التً تقلدهـــــــــــــــا86)        

 مكان العمل المدة من الى المنصب

شؤن  االقتصاد فًمسؤول قسم 

 الطلبة   

الى  2117

2185 

  كلٌة االدارة واالقتصاد

 

 كلٌة االدارة واالقتصاد 2185/  2117 موظف فً شؤون الطلبة

 

 

 

   

 

 مشاركات فً المؤتمرات -87

 

8-WALDU FIAL MEETING  

مؤتمر خاص بدراسة واقع االثار والتراث بالتعاون بٌن جامعة الكوفة وجامعة 

ممثال عن قسم  82/8/2121واالتحاد االوربً المنعقد فً جامعة الكوفة فً بغداد 
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ذي  2181/2121مشاركة فً دورة للترقٌات العلمٌة من جامعة الكوفة -3

 .84/88/2189فً 293العدد



ة بالتعاون مع العتبة العلوٌة بجلب شتالت ونباتات  الى لدي نشاطات مع الطلب

 .25/2/2121فً  97كلٌتنا.حسب الكتاب ذي العدد

حسب  85من 88لدي موقع مع تدرٌٌسً جامعة الكوفة وحصلت على تقٌٌم -4

 .3/88/2128فً  494الكتاب ذي العدد

ماتً لدي ثالث شهادات من جامعة الكوفة من مركز البحث والتأهٌل المعلو -5

 وهً:

 .88/4/2128فً  8798شهادة لغة إنكلٌزٌة العدد  -8
 . 88/4/2128فً  8829شهادة لغة عربٌة العدد -2
 2128/ 88/4فً  8773شهادة فً الحاسوب العدد  -3

المعالجات  -االثار -فً العراق األسباب لدي بحوث فٌها قبول نشر:البطالة -أ -6

 .2121//86/3فً  36فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم اإلنسانٌة العدد 

العمالة الوافدة فً العراق وانعكاساتها االقتصادٌة واالجتماعٌة واألمنٌة فً  -ب

 25/81/2121فً  524مجلة جامعة الكفٌل ذي العدد 

 

 

البحوث االقتصادٌة ، سٌاسات التوظٌف ، السٌاسات  -( االهتمامات البحثٌة :87

 العامة ،اقتصاد العمل(

 

 ( المــــواد التً درسهـــا71)

 )أ( االقتصـاد الجزئً     

 )ب( مبادئ االقتصـاد     

 )ج( االقتصــاد الزراعً     



 )د( اقتصــاد العمل      

 )ه( التأرٌخ االقتصادي      

 )و( تكنولوجٌا المعلومات

 ي( إدارة االزمات)

 أسالٌب اعداد البحث

 الحاسوب

 

 

       

 سائذ جٕاد كبظى انجُبحٙ:  انًذسطانجحٕس انًُشٕسح 

 العدد والتارٌخ المجلة المنشور فٌها اسم البحـــث ت

سٌاسة التوظٌف  8

وانعكاسها على سوق 

 العمل فً العراق

مجلة كلٌة االدارة 

واالقتصاد/جامعة 

 الكوفة

 

المشروعات دور  2

الصغٌرة لمعالجة 

مشكلة البطالة فً 

 العراق

  مجلة اداب الكوفة

 

السنة  43العدد 

الثانٌة عشر/اذار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121 

التوجه نحو  3

الخصخصة وحماٌة 

 -المستهلك فً العراق

قراءة فً قانون حماٌة 

المستهلك العراقً رقم 

  2181لسنة  8

مجلة الكلٌة 

 اإلسالمٌة الجامعة

فً  55العدد 

السنة الرابعة 

عشر / تموز 

2121 

االقتصاد الخفً واثاره  4

 االقتصادٌة فً العراق

مجلة الكوت للعلوم 

االقتصادٌة 

 واالدارٌة

من  39العدد 

فً  83المجلد 

21/3/2128 



 

 السٌرة الذاتٌة                               

                       االسم : هند غانم محمد المحنه

  8977موالٌد : النجف / 

 الحالة االجتماعٌة : متزوجة ولها ثالثة اطفال 

 عنوان السكن الحالً : النجف االشرف / حً الغدٌر

 hgalmohanna@gmail.com:االمييم

hindg.almuhannah@uokufa.edu.iq 

 17822726967رقم اهلاتف:

 8/7/2113تارٌخ التعٌٌن : 

 2/7/2111تارٌخ الحصول على شهادة البكالورٌوس: 

 8/9/2184تارٌخ الحصول على شهادة الماجستٌر: 

 2189/ 23/7تارٌخ القبول لدراسة الدكتوراه: 

 اللقب العلمً : مدرس

 29/4/2189اللقب العلمً : تارٌخ الحصول على 

 / جامعة الكوفة  تدرٌسٌة فً كلٌة االداره واالقتصاد

 22كتب الشكر : 

 التحصٌل الدراسً

mailto:hgalmohanna@gmail.com
mailto:hindg.almuhannah@uokufa.edu.iq
mailto:hindg.almuhannah@uokufa.edu.iq


 ( من كلٌة اإلدارة 2111ــ 8999حصلت على شهادة البكالورٌوس فً االقتصاد عام )

 واالقتصاد / جامعة الكوفة وبتسلسل الرابع على طلبة القسم .

  ( . 2184ــ 2183الماجستٌر قسم االقتصاد / جامعة الكوفة عام ) حصلت على شهادة 

  عنوان الرسالة الموسومة " االختالالت الهٌكلٌة وسبل المعالجة التنموٌة فً دول عربٌة

 (".2181ــ 8994مختارة مع اشارة خاصة للعراق للمدة )

  وسبل المعالجة تم قبول نشر البحث المستل الموسوم " االختالالت الهٌكلٌة فً العراق

 ( " ، فً الكلٌة االسالمٌة الجامعة / النجف االشرف. 2181ــ 8994التنموٌة للمدة )

  وتم نشر بحث فً الهندoyment Synchronization of Inflation and Unempl

2010)-and Poverty Increase in the Iraqi Economy for (1994 

  الحصول على شهادةICDL . 

  الحصول على شهادةIC3. 

 . الحصول على شهادة التأهٌل التربوي 

 البحوث المنشورة فً مجالت علمٌة رصٌنة سكوبس

http://staff.uokufa.edu.iq/mcp/faculty_cp/publication/publications_details.php?NDQxNQ==
http://staff.uokufa.edu.iq/mcp/faculty_cp/publication/publications_details.php?NDQxNQ==
http://staff.uokufa.edu.iq/mcp/faculty_cp/publication/publications_details.php?NDQxNQ==
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                                                                               االسم :عادل تركً فرحان الخالدي

 القسم :     السٌاحــــــــــــــــة

 اللقب العلمً : مدرس دكتور

 حً الجوادٌن –العنوان :بغداد 

 17814354625رقم الهاتف: 

 adelt.farhan@uokufa.edu.iqالبرٌد االلكترونً: 

 السٌرة الذاتٌة للتدرٌسً عادل تركً فرحان:

 .  2118الجامعة المستنصرٌة   -بكالورٌوس فً إدارة السٌاحة والفنادق  .8

 . 2117الجامعة المستنصرٌة   -والفنادق فً إدارة السٌاحةماجستٌر  .2

 .   2128الجامعة المستنصرٌة   -فً إدارة السٌاحة والفنادقدكتوراه  .3

 كلٌة العلوم السٌاحٌة. -شاركت فً العدٌد من ورش العمل فً الجامعة المستنصرٌة

فً  شاركت فً دورات الحاسبة االلكترونٌة  ودورات اللغة االنكلٌزٌة ودورات طرائق التدرٌس

 الجامعة المستنصرٌة وجامعة الكوفة.

 شاركت فً اللجان االمتحانٌة لعدة سنوات.

مثل اللغة االنكلٌزٌة ومبادئ السٌاحة ومادة  2181قمت بتدرٌس العدٌد من المواد فً فرع السٌاحة 

 االرشاد السٌاحً والتخطٌط السٌاحً فً قسم السٌاحً حالٌا.

 فً قسم السٌاحة.االشراف على الكثٌر من بحوث التخرج 

 الحصول على كتب الشكر والتقدٌر من الوزارة والجامعة وعمادة الكلٌة.

أما بالنسبة لالهتمامات التعلٌمٌة فتنصب بالدرجة االساس على تخصص السٌاحة بشكل عام وعلى 

 تخصص التخطٌط السٌاحً واإلرشاد السٌاحً بشكل خاص.

 البحوث المنشورة:



 –.دراسةلمجموعةمنفنادقالدرجةالممتازةفٌبغداد_نمٌةالطلبالسٌاحًمدىتأثٌراإلعالنووسائلهفٌت .8

2185. 

مقومات الجذب السٌاحً فً محافظة النجف االشرف واهمٌتها بالنسبة للدخل القومً  .2

 .2185 –وبعض المتغٌرات االقتصادٌة االخرى . 

-أثرالقدرةالتنافسٌةللقطاعالسٌاحٌفٌتنوٌعمصادرالدخاللوطنً .3

 2128 نشركاتالسٌاحةوالسفرفٌمدٌنةبغداد.دراسةتطبٌقٌةلعٌنةم

 شركات من لعٌنة تطبٌقٌة دراسة -الوطنً الدخل مصادر تنوٌع فً السٌاحً التخطٌط أثر .4

 . 2128- بغداد. مدٌنة فً والسفر السٌاحة

 
 

 

 

 

  : سامٌة هانً عجٌل االسم. 

 

 : 8986-2-81 -طوز خرماتوا - صالح الدٌنموالٌد 

 

 ًالبرٌد االلكترونsamyiah.alouity@uokufa.edu.iq 

 

 :13304810045 رقم الهاتف 

 

 مدرساااااة باااان البٌطاااااار  -نجاااافالدراسااااة االبتدائٌاااااة فااااً ال تأكملاااا  - 

اإلعدادٌااااة ماااان ) توتخرجاااا اتللبنااااثانوٌااااة النااااداء والمتوسااااطة فااااً 

  . 2115 -2114اسً ( للعام الدرالفرزدق

 السيرة الذاتية  

mailto:samyiah.alouity@uokufa.edu.iq


 ( ونااااااال شااااااهادة كلٌااااااة اإلدارة واالقتصااااااادفااااااً ) ادراسااااااته تأكملاااااا

( للعااااااام الدراسااااااً األعمااااااالفااااااً تخصااااااص )ادارة  بكااااااالورٌوسال

 .ولبتسلسل اال بتقدٌر )امتٌاز( 2118-2119

 

 كلٌاااااة اإلدارة كوفةفاااااً الدراساااااات العلٌاااااا فاااااً )جامعاااااة ال تباشااااار/

-2188الدراسااااااً واالقتصاااااااد/ قساااااام إدارة األعمااااااال( فااااااً العااااااام 

 وأنهى مرحلة الكورسات بنجاح . 2182

 

  بعنااااوان معاااااون  2181/  9/ 86تااااارٌخ المباشاااارة بالوظٌفااااة بتااااارٌخ

 مالحظ 

  المنصب الوظٌفً الحالً :مدرس 

  ً85/3/2185تارٌخ الحصول على الشهادة ف 

  االختصاص العام :ادراة االعمال 

 ًاالختصاص الدقٌق :سلوك تنظٌم 

 : القٌااااادة االقناعٌااااة ودورهااااا فااااً تخفااااٌض البحااااوث المنشااااورة

مقاوماااة التغٌٌااار )دراساااة حالاااة فاااً مجموعاااة مااان المصاااارف 

 االهلٌة فً الفرات االوسط (

  البحوث التً اشرفت علٌها فً الدراسات االولٌة 

 .االلتزام باخالقٌات االعمال نحو تحقٌق االداء المتمٌز -8

   .التنافسٌةاالداء التنظٌمً  واثره فً تحقٌق المٌزة  -2



 المٌااااازة التنافساااااٌةإدارة معرفاااااة الزباااااون ودورهاااااا فاااااً تحقٌاااااق  -3

 المستدامة

 (.دراسة تحلٌلٌة فً معمل األلبسة الرجالٌة فً النجف األشرف)

تاااااااأثٌر قٌاااااااادات االدارة االساااااااتراتٌجٌة فاااااااً تحقٌاااااااق الرضاااااااا  -4

 .الوظٌفً

 : المحاضرات التً درست فٌها 

 الحاسوب )تطبٌقات االكسل ( -8

 اللغة االنكلٌزٌة -2

 مفردات محاضرة الحاسوب  

 5 4 3 2 1 0 8 9 0 االسبوع

 الواجهـه)اساسٌات النافذة المفردات 

استتتتتتتخدام القتتتتتتوائم فتتتتتتً النافتتتتتتذة 

 الرئٌسٌة

مختصتتتتترات لوحتتتتتة 

 المفاتٌح 

فتتتح وحفتتظ 

 المستندات

معالجتتتتتتتتتتتتتة 

 النصوص

الجتتتتتتتتتتتداول 

والتشتتتتتتكٌال

 ت

طرٌقتتتتتتتتتتتتتتتة 

عتتتتتتتتتتتتتتتر  

الرستتتتتتتتتتتتوم 

 المتحركة

قتتتتتتتتتتتتتتتة ٌطر

عتتتتتتتتتتتتتتتر  

الصتتتتتتتتتتتتتتور 

والكتابتتتتتتتتتتتة 

 علٌها

استتتتتتتتتتتخدام 

المعتتتتتتتادالت 

الحستتتتتابٌة)

الرٌاضتتتتتتتتتٌا

ت()الرمتتتتتو

ز()االح

 صاء(

الطابعتتتتتتتتتتتتتة 

 والتقوٌم

 مفردات محاضرة اللغة االنكلٌزٌة
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 (C.Vانغٛشح انزارٛخ )

 أٔالا: يؼهٕيبد ػبيخ :

 .االعى انشثبػٙ ٔانهمت : يؼـزض حًٛذ سحٛى عهًبٌ انخضػهٙ

   .انهمت انؼهًٙ: يذسط يغبػذ

 لغى انغٛبحخ. -كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد -جبيؼخ انكٕفخ يكبٌ انؼًم:

 .حٙ انغالو –انؼُٕاٌ : انُجف 

 009647806179511انًٕثبٚم :  

 muatazh.raheem@uokufa.edu.iq انجشٚذ االنكزشَٔٙ :

 .انشٓبدح: يبجغزٛش فٙ اداسح االػًبل

 .انًُٓخ : أعزبر جبيؼٙ

  .انزخصص انؼبو : إداسح أػًبل

   .عزشارٛجٛخاإداسح  -اداسح عٛبحخ انزخصص انذلٛك : 

 صبَٛبا : انًؤْالد انؼهًٛخ :

 .2009-جبيؼخ انكٕفخ  -ثكبنٕسٕٚط فٙ إداسح األػًبل (1

 .2017-جبيؼخ انكٕفخ  -يبجغزٛش فٙ إداسح األػًبل (2

 

 يؼهٕيبد ػبيخ: صبنضب

حبصم ػهٗ شٓبدح فٙ )انزخطٛظ االعزشارٛجٙ انشخصٙ ( يٍ االكبدًٚٛخ انذٔنٛخ انجشٚطبَٛخ  (1

 نهزذسٚت انشخصٙ ٔانزطٕٚش انمٛبد٘.

 ( يللٍ أكبدًٚٛللخ لللبدحProfessional Certified Trainerحبصللم ػهللٗ شللٓبدح فللٙ )  (2

 انزًُٛخ انؼبنًٛخ انجشٚطبَٛخ .

 ( يٍ جبيؼخ انكٕفخ.(IC3حبصم ػهٗ شٓبدح سخصخ لٛبدح انحبعٕة,  (3

 ( يٍ جبيؼخ انكٕفخ.ICDحبصم ػهٗ شٓبدح انحبعجبد, )  (4

 حبصم ػهٗ شٓبدح فٙ )انهغخ االَكهٛضٚخ( يٍ يؤعغخ االَٕاس انُجفٛخ نهضمبفخ ٔانزًُٛخ.  (5

يُظًلخ االًَلبو ٔانزطلٕٚش انزؼهلٛى انجلبيؼٙ فلٙ حبصم ػهٗ شٓبدح ) رطٕٚش انًٕاْت ( يٍ   (6

 انؼشاق.

 ٔنحذ اٌٜ. 2017ػضٕ فٙ يجهظ لغى انغٛبحخ يُز ػبو  (7

 رشأط انؼذٚذ يٍ انهجبٌ فٙ يجبل انؼًم اإلداس٘ ٔانزُظًٛٙ فٙ انكهٛخ ٔانجبيؼخ. (8

 خجٛش رذسٚت ٔاعزشبساد فٙ انؼذٚذ يٍ انًُظًبد انؼبيخ. (9

 :عبدعبا: انكزت ٔ انجحٕس انًُشٕسح

 .)يشزشن(, ػًبٌ -داس صفبو نهُشش ٔانزٕصٚغ (2019) انزفكٛش االعزشارٛجٙ ,كزبة .1

كزللبة, رخًلللٍٛ صلللحخ انًُظًلللبد ٔشلللفبئٓب انزُظًٛلللٙ, يلللٍ يُظلللٕس انزؼلللبفٙ االعلللزشارٛجٙ  .2

 )يشزشن(. ثٛشٔد, -نجُبٌ–(, داس حذٔد نهُشش ٔانزٕصٚغ 2020) ٔانؼبفٛخ االعزشارٛجٛخ,

انغللٛبحٛخ ٔدٔسِ فللٙ رؼضٚللض انًغللؤٔنٛخ االجزًبػٛللخ. دساعللخ انزؼللبفٙ االعللزشارٛجٙ نهخذيللخ  .3

 .)يشزشن(,رحهٛهٛخ ٜساو ػُٛخ يٍ انًغبفشٍٚ ػهٗ ششكخ انخطٕط انجٕٚخ انؼشالٛخ

دساعلخ رطجٛمٛلخ فلٙ شلشكخ  -انؼمم االعزشارٛجٙ ٔأصشِ فٙ رؼضٚض خفخ انحشكلخ االعلزشارٛجٛخ .4

 .)يشزشن( ,صٍٚ نالرصبالد

 



دساعللخ رحهٛهٛللخ ٜساو ػُٛللخ يللٍ   -ٔدٔسْللب فللٙ رؼضٚللض االداو انًغللزذاو, انمٛللبدح انخبديللخ .5

 .)يشزشن(, انؼبيهٍٛ فٙ يؼًم عًُذ انكٕفخ

 االثللللللللللللللذاع انزُظًٛللللللللللللللٙانمٛللللللللللللللبدح انشٔحٛللللللللللللللخ ٔدٔسْللللللللللللللب فللللللللللللللٙ رؼضٚللللللللللللللض  .6

 ٔانًضاساد انًهحمخ ثّ )يشزشن(. ,انكٕفخدساعخ يٛذاَٛخ فٙ االيبَخ انؼبيخ نًغجذ 
 

 

 

 


