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 االستاذ الدكتور حامد كاظم متعب الشيباوي  :  ـم ـــــــــاالســ

  1959تموز  1 : الد ــتاريخ الميـ

 متزوج ) لدية ولدان وبنت (  الحالة الزوجية :

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

    ادارة االعمال  : صــــــالتـخـص

  استاذ جامعة : الوظيفة

 استاذ دكتور  الدرجة العلمية :

   جامعة القادسية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال:     عنوان العمل

  07730131460الهاتف النقال  : 

  Hamid.Mutaab@qu.edu.iq : اإللكترونيالبريد 
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 أوالً : المؤهالت العلمية

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1980 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

 1986 كلية ادارة االعمال أكاديمية االقتصاد الدولية / بلغاريا الماجستير

 الدكتوراه

 

 1989 االعمالدارة كلية ا االقتصاد الدولية / بلغاريا أكاديمية

 االلقاب العلميةثانياً : 

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثالثا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2017 ادارة المعرفة ادارة االعمال .1

 2018 ادارة المواد ادارة االعمال .2

 

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 استاذ مساعد دكتور .1

 

 

28  /4  /2008 

 2015/  12/  22 استاذ دكتور .2



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 2019 اخالقيات االعمال ادارة االعمال

 2021 ريادة االعمال ادارة االعمال .4

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): رابعا

 السنــة القســـم ةالرسال اسم األطروحة  أو  ت

 رسالة -تأثير مكونات البنية التحتية لتقانة المعلومات في انشطة سلسلة .1

 التجهيز 

 

 2017 ادارة االعمال

 اطروحة -دور القابلية االمتصاصية للمعرفة في االبداع المفتوح  .2

 

 

 للمعرفة  

 2018 ادارة االعمال

 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا

 نوع المشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
 باحث شرم الشيخ في جمهورية مصر  2010 المؤتمر الدولي حول البطالة .1

المؤتمر الدولي لالستثمار .2

جامعة  2012 

نوروز/ اقليم كردستان 

 باحث العراق

 باحث كردستان العراقجامعة نوروز / اقليم  2012

 باحث بغداد العامة /هيئة النزاهة  2015 ثامنمؤتمر النزاهة ال .3

 باحث كلية السياحة / جامعة كربالء  2016 مؤتمر السياحة الدولي .4



 

 

 

 

 

 

 

 

 باحث جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد 2018 المؤتمر الدولي الثالث .5

 باحث جامعة اربيل / االدارة واالقتصادكلية  2018 المؤتمر الدولي الثاني .6

 

  االخرى: األنشطة العلمية  سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 2008 محافظة الديوانية مجلس عضو المجلس االستشاري في  2008 عضو اللجنة العلمية

 2008 واالستثمار الوكالة الدولية االمريكية للتنميةاستشاري  2017 الدراسات العلياجنة لعضو 

 2009الديوانية  محافظة في مجلس عضو لجنة التخطيط االستراتيجي 2017رئيس لجنة السالمة الفكرية 

 2018عضو نقابة االكاديميين العراقية  2018الدعم التطوعي رئيس لجنة 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : سابعا

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2008 الديوانية محافظة مكتب حقوق االنسان في تقيم جهود باحث .1

 االول المشاركة في اعمال مؤتمر الشباب .2

 الثاني

 2009 في محافظة الديوانية والرياضة مديرية الشباب

 2010  امعة كربالءج / عميد كلية االدارة واالقتصاد مشاركة في مؤتمر علمي .3

 2012 امعة البصرةج / عميد كلية االدارة واالقتصاد عضو لجنة استحداث دراسات عليا .4



 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 العامة / بغداد رئيس هيئة النزاهة مشاركة في مؤتمر علمي .5

 2016 امعة تكريتج / عميد كلية االدارة واالقتصاد مشاركة في مؤتمر علمي .6

 2016 والبحث العلميمعالي وزير التعليم العالي  ترقية علمية .7

 

 البحوث العلمية  :ثامنا

 سنة النشر البحث أسم  ت

 2016 القيادة الروحية واثرها في االداء التنظيمي .1

 2016 تأثير ممارسات التسويق االخضر في حماية البيئة .2

 2017 العالقة بين الحرية االكاديمية والوالء التنظيمي .3

 2018 ادارة المعرفة في ادارة االزمةامكانية توظيف ممارسات  .4

حالمفتودور القابلية االمتصاصية للمعرفة في تعزيز االبداع  .5  2019 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة : تاسعا

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 ادارة المعرفة .1

 2019 نظم المعلومات االستراتيجية .2

 2021 االعمالالمسؤولية االجتماعية واخالقيات  .3

 2022 ريادة االعمال .4

 

 ات ــ:اللغ عاشرا

 عربي             

 انكليزي  

 بلغاري          

 


