
  

 والعلمية( السيرة الذاتية)                                        

 البيانات الشخصية        

 االسم الثالثي واللقب: عبدا هلل كاظم حسن ألسعيدي 

   1/1/1977التولد :  ديوانية 

 الجنسية :عراقي 

 الديانة :مسلم 

 عنوان السكن الحالي / محافظة الديوانية 

  متزوجالحالة االجتماعية/ 

 : المؤهالت العلمية 
  /7 /4)  بتاريخحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة اإلعمال من جامعة القادسية  -  1

2000) 

 (  2003 /2 /9)بتاريخحاصل على شهادة الماجستير في إدارة اإلعمال من جامعة القادسية   -2 

 (2015 -15)حاصل على شهادة الدكتوراه  في إدارة اإلعمال من جامعة الكوفة في - 3

  (2003  / 6/ 17كلية اإلدارة واالقتصاد  بتاريخ  )   /عمل تدريسي بجامعة القادسية 

 االختصاص العام : 

 إدارة إعمال -

 االختصاص الدقيق  

 .إدارة مالية -

 عنوان رسالة الماجستير 

 (لألسهم لسوقية ا)اثر مؤشرات التحليل المالي في القيمة  -

 عنوان أطروحة الدكتوراه 

محددات )بدائل التمويل الحالية والمتوقعة ودورها في دعم الحصة السوقية للمنظمات في ضل  -

 .البيئة الداخلية والخارجية

 اللقب العلمي

  2007 /9/ 30 حاصل على لقب مدرس بتاريخ 

  2010 / 7/9 بتاريخ   أستاذ مساعدحاصل على لقب  

 

 

 

 

 



    البحوث المنشورة 
 

 في المديرين من عينة ألراء تحليلية دراسة- التجارية المصارف أداء في الوقت إدارة تأثير 

 ٢٠١٠ لسنة ٣ العدد ١٢ المجلد  واالقتصادية اإلدارية للعلوم القادسية مجلة -الحكومية المصارف

  اإلدارية للعلوم القادسية مجلة --الجودة الشاملة في التعليم الجامعي مدى إمكانية تطبيق مبادئ 

 ٢٠٠7 لسنة ٣ العدد 9 المجلد  واالقتصادية

 واالقتصادية اإلدارية للعلوم القادسية مجلة-التنظيمي األداء في وأثرها العالي االحتواء إدارة  

 ٢٠١٠ لسنة ١ العدد ١٢ المجلد

 8 المجلد  واالقتصادية اإلدارية للعلوم القادسية مجلة -التقني الرضا الوظيفي واثرة في االبداع 

 ٢٠٠6 لسنة ٣ العدد

 اإلدارية للعلوم القادسية مجلة -العادية باألسهم التجارية المصارف استثمارات كفاءة وتقييم تحليل 

 ٢٠٠6 لسنة ٣ العدد 8 المجلد  واالقتصادية

 المجلد – واالقتصادية اإلدارية للعلوم القادسية مجلة -التنظيمي اإلبداع في الفكري المال رأس اثر 

  ٢٠٠٨ )لسنة (٣ ) العدد ( ١٠ )

 اإلدارية للعلوم القادسية مجلة -تقويم واقع ممارسات الموارد البشرية في جامعة القادسية 

 2009 لسنة 2  العدد (11) المجلد – واالقتصادية

  استخدام نموذج &Benzion Yagil اإلدارية للعلوم القادسية مجلة --االسهم تقييم في 

 ٢٠٠6 لسنة ٣ العدد 8 المجلد  واالقتصادية

 اإلدارية للعلوم القادسية مجلة --قياس المخاطرة االئتمانية لعينة من المصارف التجارية الخاصة 

 ٢٠٠6 لسنة ٢ العدد 8 المجلد  واالقتصادية

 

  العالقة بين السلوك االخالقي للقيادة  وااللتزام التنظيمي مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية 

 

 بدائل التمويل الحالية ودورها في دعم الحصه السوقية- 

 

 بدائل التمويل المتوقعة ودورها في دعم الحصه السوقية- 

 

 : المهام االدارية 
  2009مقرر قسم إدارة اإلعمال للعام  -1

جامعة القادسية بتاريخ  /رئيس قسم اإلحصاء في  كلية اإلدارة واالقتصاد  شغل منصب -2

17/10/2010. 

 2017مسؤل شعبة الجودة وتقويم االداء في كلية االدارة واالقتصاد للعام  -3

  التشكرات 
 15عميد الكلية  ومن رئيس الجامعة  -

 التدريس في الدراسات االولية . 

 إدارة اإلعمال -



 االقتصاد -

 اإلحصاء -

 التدريس في الدراسات العليا 

 ادارة االعمال ( –)قسم المحاسبة   -

 االشراف على البحوث والرسائل  

 محاسبة( –بحوث طلبة البكالوريوس )إدارة إعمال  -

 عالي تخطيط استراتيجي. بحوث دبلوم -

 رسائل ماجستير  -

  والوقتية الدائمةاللجان. 

 الكلية.داخل  العمل في العديد من الجان العلمية -

 والمؤتمرات الندوات. 

 االشتراك في العديد من الندوات والمؤتمرات بصفة باحث

 الدورات  

 .2004دورة الحاسبات التأهيلية  -

 .2003دورة التاهيل التربوي  -

 دورة تقنيات التعليم السادسة. -

 

  البريد االلكتروني  abdallakadim@jmail.com 

  07802693626رقم الموبايل 
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