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 شغلها الوظائف التي 

 المالحظات  تاريخ اشغالها  الوظيفة   ت

 انتهاء المدة  2010تشرين االول   -  2006حزيران  س قسم إدارة االعمال يرئ 1

 2015اذار  - 2012ايار  معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا 2
بناء على  

 طلبه 

   2012شباط   - 2011كانون الثاني  واالقتصادية مدير تحرير مجلة القادسية للعلوم اإلدارية  3
تغيير هيئة  

 التحرير 

4 
رئيس الهيئة اإلدارية للمكتب االستشاري في كلية اإلدارة واالقتصاد/ 

االدارية   لالستشارات  االوسط  الفرات  )مكتب  القادسية  جامعة 

 ٨واالقتصادية(

   2017كانون الثاني  -2012اب 
الغاء 
 المكتب

 2017نيسان  – 2016اذار  مدير تحرير مجالة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  5
تغيير هيئة  

 التحرير 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2020تموز   -2019نيسان  س قسم إدارة االعمال يرئ 6
بناء على  

 طلبه 
 

 

 المؤهالت العلمية 

 

 التخصص الدقيق التاريخ الكليـــة   الجامعة  المؤهل العلمي 

 بكالوريوس
 

االدارة   جامعة القادسية   كلية 
 واالقتصاد 

 ادارة  ١٩٩٦-١٩٩٥

االدارة   جامعة الكوفه  الماجستير كلية 
 واالقتصاد 

انتاج   ١٩٩٩-١٩٩٨ ادارة 
 وعمليات 

 ه الدكتورا
 

االدارة   الجامعة المستنصرية  كلية 
 واالقتصاد 

 ادارة استراتيجية  ٢٠٠٤-٢٠٠٣

     

 

 

 

 

 االلقاب العلمية 

 

 

 

 

 

 البحوث العلمية 

 تاريخ الحصول على اللقب   اللقب العلمي   ت

 2000 مدرس مساعد  1

 2003 مدرس 2

 2006 استاذ مساعد  3

 2013 استاذ  4



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم البحث  

استخدام خرائط الرقابة في ضبط عمليات الجودة: دراسة ميدانية  
 في مصنع البان القادسية 

للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد  مجلة القادسية 
 ( 86-80، ) 4،العدد 3

األسباب و المعالجات: -حوادث العمل في المنشآت الصناعية 
 دراسة ميدانية في معمل نسيج الديوانية 

مجلة القادسيييية للعلوم اإلدارية واالقتصيييادية ،المجلد  
 (.103-98،) 2-1،العدد 4
في توفير بيئة العمل المناسبة إلنجاز   اإلداريةدور القيادة  

األهداف التنظيمية: دراسة ميدانية في عينة من مؤسسات القطاع  
 الصناعي العام 

مجلة القادسية للعلوم  اإلدارية واالقتصادية ،المجلد  
 (.159-150،) 2-1،العدد 5
توجهات المديرين نحو تبني ثقافة الجودة الشاملة وأثرها في األداء   

 المنظمي

االقتصييييييييييييييييييياد   اإلدارة و  اليييييية  الجيييييامعييييية    \مجلييييية 
 (.166-147،)49المستنصرية ،العدد 

االقتصيييييييييييييييييييياد فلسفة اإلدارة وأثرها في السلوك األخالقي لمنظمات األعمال   و  دار   أال  الييييييية  الجييييييامعيييييية \مجليييييية 
 (.200-186،.) 52المستنصرية،العدد 

استراتيجيات قيادة الفريق وعالقتها بمقومات بيئة االبتكار:حالة   
 دراسية في اليات جامعة القادسية 

مجلة القادسييييييية للعلوم اإلدارية واالقتصييييييادية، العدد  
 (.56-34) 7، المجلد 1
 

أداء الية اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية وفقًا  قياس جودة  
لمعايير االعتماد األكاديمي لكليات العلوم اإلدارية في الوطن 

 العربي 

جييامعيية اربالء ،   -المجليية العراقييية للعلوم اإلدارييية  
 (.60-18) 10-9، العدد 3المجلد 

 

دراسة  نحو منظمات محلية متعلمة في ضل األلفية الثالثة: 
 اختباريه في الشراة العامة للصناعات الكهربائية 

اإلدارة   ،كليييييييية  اإلداريييييييية  للعلوم  العراقيييييييية  المجلييييييية 
جييييامعيييية اربالء، المجلييييد الرابع،    -واالقتصيييييييييييييييييياد  

 (.70-39)14العدد
المستنصرية،  الجامعة   -مجلة اإلدارة واالقتصاد  ممارسات القيادة االستراتيجية وعالقتها بخدمة الزبون  

 (. 193-159، )59العدد

The influence of organizational DNA on 

innovation performance: An empirical study in a 

sample of Iraqi industrial organizations 

AL-Qadissyah Journal for 

Administration and Economics 

Sciences, Qadissya University.  

،Vol.9،No.4(9-22)، 

دراسة   -التغيير االستراتيجي واالبتكار التنظيمي: العالقة واألثر 
 ميدانية في شراة آور العامة للصناعات الهندسية 

مجلة دراسييييييييييات ادارية / جامعة البصييييييييييرة ، المجلد  
 (41-16)3االول،العدد 

:   Malcolm Baldrigeالجامعي المتميز على وفق معايير  
 دراسة حالة في الية اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية 

مجلة القادسيييييية للعلوم اإلدارية واالقتصيييييادية،المجلد  
 (.35-9) 3،العدد 9
 



 

 

 

 

 

 

 

النظام القيمي الفاعل وأثرُ  في التجدد الستراتيجي: دراسة تحليلية  
 ألراء عينة من مديري المصارف االهلية 

مجلة القادسييييييية للعلوم اإلدارية واالقتصييييييادية، العدد  
 (.22-8)10،المجلد  2
 

اساليب إدارة االنطباع وعالقتها مع أخالقيات العمل: دراسة 
 موظفي الية الطب في جامعة القادسية استطالعية آلراء عينة من 

مجلة القادسيييييية للعلوم اإلدارية واالقتصيييييادية المجلد  
 (.20-9)3،العدد 10
أنماط الشخصية وأثرها في فاعلية الفريق:دراسة ميدانية لعينة من  

 مشاريع جامعة القادسية 

  مجلة القادسييييييييية للعلوم اإلدارية واالقتصييييييييادية،العدد
 (.21-8)11،المجلد 1
تقييم أداء رؤساء األقسام العلمية بأستخدام مدخل التغذية العكسية   

درجة: دراسة ميدانية في الية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  360
 القادسية 

مجليية القييادسييييييييييييييييية للعلوم اإلدارييية واالقتصييييييييييييييييادييية 
 (.25-10) 2،العدد 11،المجلد

نحو جامعات محلية متوجهة نحو الزبون:دراسة حالة في اليات   
 جامعة القادسية 

بحييم منشييييييييييييييور في وقييائع المؤتمر العلمي الييدولي 
 (.84-56االول)العلمي الرابع( لجامعة اربالء)

 

العالقة بين الذااء الشعوري والذااء الثقافي: دراسة تحليلية آلراء 
 التربية في جامعة القادسية عينة من تدريسيي الية 

مجلية القيادسيييييييييييييييية للعلوم اإلداريية واالقتصيييييييييييييياديية ، 
 (.33-1)  4، العدد  13المجلد

تأثير المهارة السياسية في اداء الفريق: دراسة تحليلية آلراء عينة  
 جامعة القادسية -من اادر التدريسيين في الية اإلدارة واالقتصاد

اإلداريية واالقتصيييييييييييييياديية ، مجلية القيادسيييييييييييييييية للعلوم 
 (.227-202) 4، العدد  13المجلد

دور المهارة السياسية في نجاح المسار الوظيفي :دراسة تطبيقية   

 في الشركة العامة للصناعات المطاطية في الديوانية 
  مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، المجلد 

 . (37- 8)1، العدد 14

 
تعلم الفريق واالتفاق االستراتيجي: دراسة مسحية آلراء  العالقة بين 

 تدريسيي جامعة اهل البيت في اربالء المقدسة 

االقتصادية   العلوم  الية   / اقتصادية  ابعاد  مجلة 
  – والتجارية وعلوم التيسيير / جامعة امحمد بوقرة  

الثاني(  )العدد   ، الجزائرية  الجمهورية   /   بومرداس 

(:117-160.) 

 

العالقة بين القابلية االمتصاصية للمعرفة و أداء إدارة المعرفة :  
 دراسة تحليلية آلراء المنتسبين في شراة زين العراق لالتصاالت

مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات / الجمهورية  
 (. 124-183)(:3الجزائرية ، العدد )

 

دور قابليات البنى التحتية إلدارة المعرفة في الريادة اإلستراتيجية:  
الشركة العامة  دراسة تحليلية آلراء عينة من المهندسين في

 للصناعات النسيجية / بابل 

واالقتصادية   اإلدارية  للعلوم  القادسية  مجلة 
 (. 71-50(،)4(، العدد)15،المجلد)

إدارة عالقات الشراكة الداخلية وتأثيرها في قيمة الزبون: دراسة   
تحليلية ألراء عينة من موظفي الشراة العامة للصناعات  

 الديوانية  – المطاطية 

اإلدارية   للعلوم  القادسية  مجلة 
 (. 52-33(،)4(،العدد)16واالقتصادية،المجلد)

 



 

 

 

 

 

 

 

التعليمية في اليقظة الريادية: بحث  دور التوجه االستراتيجي للمنظمات 

 ميداني في جامعة كربالء 
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  

 (.    64-42( ، )3(، العدد )15،المجلد)

العالقة بين التوجه الريادي و الريادة المستدامة: بحث ميداني في 

 مدينة الديوانية عينة من المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 
واالقتصادية  اإلدارية  للعلوم  القادسية    مجلة 

 (.44-21(،)2(،العدد)16،المجلد)

واالقتصادية   دور القابلية االمتصاصية للمعرفة في تحقيق النجاح الريادي  اإلدارية  للعلوم  القادسية  مجلة 
 (. 23-6(،)2(،العدد)17،المجلد)

اإلدارية   االيجابي في االداء االبداعي تأثير راس المال النفسي   للعلوم  القادسية  مجلة 
 (. 29-6(،)3(،العدد)17واالقتصادية،المجلد)

 

تقويم واقع االعالم الرياضي في انتخابات االندية العراقية لعامي 
 2012و 2007

المثتى في مجلة  للنشر  مقبول  التربية    بحم  لعلوم 
عن  الصادر  النشر  قبول  اتاب  حسب  الرياضية 

  61جامعة المثنى/ الية التربية الرياضية ذي العدد 
 . 1/4/2015في 

دور العقد النفسي في بناء الهوية االجتماعية للعاملين: دراسة 
تدريسيي الجامعات االهلية في محافظات الفرات  تحليلية الراء

 االوسط

واإلدارية   االقتصادية  للبحوث  الغري  كلية  /مجلة 
( ،المجلد  الكوفة  / جامعة  (،  13اإلدارة واالقتصاد 

 .208-162(:36العدد )
دور الشعائر الحسينية في تعزز السلوك االخالقي: مسيرة   

 االربعين انموذجاً 

االول   العلمي  المؤتمر  منشورات  في  منشور  بحم 
تحت   القادسية  جامعة  في  المقام  الحسينية  للمسيرة 
منظور   السالم  عليه  الحسين  االمام  شعار)مسيرة 
خالد لتشكيل قيم السلوك االجتماعي(،بحم منشور  

لحساب جامعة القادسية ،دار نيبور  في عدد خاص 
-452الديوانية    -للطباعة والنشر والتوزيع /العراق  

464. 
 

واالقتصادية   المقدرات الريادية ودورها في تعزيز الريادة االستراتيجية  اإلدارية  للعلوم  القادسية  مجلة 
 .53-23(:3( ،العدد)18،المجلد)

دور الدعم التنظيمي المدرك في تعزيز االنغماس الوظيفي : دراسة   
تحليلية الراء تدريسيي الجامعات االهلية في محافظات الفرات 

 االوسط

مجلة الغري للبحوث االقتصادية واإلدارية، الية  
(،  31اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة ، المجلد)

 . 186-137(:39العدد)



 

 

 

 

 

 

 

الموارد البشرية ودورها في تعزيز الفاعلية المدراة إلدارة  مقدرات  
 الموارد البشرية 

للبحوث   الغري  مجلة  في  للنشر  مقبول  بحم 
  129االقتصادية واإلدارية حسب قبول النشر المرقم  

اإلدارة    26/9/2016في   الية  عن  الصادر 
 واالقتصاد / جامعة الكوفة. 

 

الية   عزيز االداء االستراتيجيتوظيف مقدرات الموارد البشرية في ت  / واإلدارية  االقتصادية  للبحوث  الغري  مجلة 
( ،  14اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة، المجلد )

 . 185-150(:1العدد)
 

دور القيادة التحويلية المدراة في تعزيز توجهات المسار الوظيفي  
المتقلب: دراسة تحليلية الراء من العاملين في المصارف االهلية  

 في محافظات الفرات االوسط 

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية في  
 . 31-6(:2( العدد )19،المجلد )جامعة القادسية 

:دراسة ميدانية في عدد القيادة الريادية في االداء االبتكاري  تأثير
 من الكليات االهلية في محافظات الفرات االوسط/العراق 

المجلة العراقية للعلوم االدارية/ جامعة اربالء، العدد  
 .209-177، 14، المجلد 55
 

النماذج الذهنية المشتراة للفريق وتأثيرها في فاعليته: دراسة 
ية في المراز الوطني للتطوير االداري وتقنية  تطبيق

 المعلومات/وزارة التخطيط 

للعلوم  الية التربية للبنات    -مجلة الية التربية للبنات
الكوفة  /االنسانية   العدد  3،المجلد  جامعة   ،27  ،

237-274. 
 

انعكاس تبني االداء االجتماعي في موهبة ريادة االعمال: دراسة  
 شراة بغداد للمشروبات الغازية ميدانية في 

  -بحم مقبول للنشر في مجلة الية التربية للبنات
كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة بحسب اتاب  

 . 30/12/2018في  58قبول النشر المرقم 

تفسير القابليات الديناميكية التنظيمية بداللة الكفاءة الذاتية المدراة  
للقادة/ دراسة تحليلية وصفية الراء عينة من موظفي شراة  

 الخطوط واالنابيب النفطية 

في اعمال المؤتمر الدولي   بحم مقبول للمشاراة 
االفتراضي االول  ) الجائحة سؤال االزمة ومنطق  

كلية االمام الكاظم )ع(  الحل مابعد الفرضية( /
 اقسام الديوانية /

توظيف البراعة االستراتيجية في الحد من قصر النظر  
راء عينة من المنتسبين في بعض ال  االستراتيجي: دراسة تطبيقية
 مستشفيات محافظة الديوانية 

عدد  في  العلميه  منشور في مجلة وارثبحم 
المؤتمر العلمي ) االفتراضي( الخامس  خاص ب

لية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية للمدة من  لك
،المجلد الثاني ،العدد االول   2020ايلول  7-8

٤٧٥-٤٦٨ 



 

 

 

 

 

 

 

في مدراات  تأثير نمط شخصية القائد بحسب نظرية االنياكرام
التابعين : دراسة تحليلية لسلوك تقبل تكنولوجيا التعليم االلكتروني 

 في الجامعات العراقية 

بحم مقبول للنشر في مجلة المثنى للعلوم االدارية  
واالقتصادية /جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد 

في   396بحسب اتاب النشر المرقم 
27/10/2020 

The Impact of Enneagram’s Leader Style and 

Intelligent Centers on the Followers' Perceptions 

Using Technology Acceptance Model   

 

بحم مقبول للنشر في مجلة القادسية للعلوم  
االدارية واالقتصادية/جامعة القادسية/كلية االدارة  

في    32 النشر المرقم   بواالقتصاد بحسب اتا
2/11/2020   

The role of mutual trust between employees and 

management in enhancing employee 

engagement:A study of opinions of sample of 

employees in Middle Euphrates bank governorate 

PalArch's Journal of Archoelogy of 

Egypt/Egytology(PJAEE),18(4):7727-

7742 

The role of employees voice mechanisms in 

enhancing employees engagement:A study of 

opinions of a sample of employees in Middle 

Eurphrates Banks Governorates 

Al-Qadisiyah Journal for 

Administrative and Economics 

Sciences (QJAE) ,Volunme 23 ,Issue 

2 ,2021 :1-10 

 The role of behavioral integration of TMT in 

achaiving the effectiveness of strategic 

decisions:An analytical study of the opinions of 

university leaders in private universities and 

college in Middle Eurphrates Governorates 

Al-Qadisiyah Journal for 

Administrative and Economics 

Sciences (QJAE), Acceptance 

Letter,Ref:242,Date:2/8/2021 

فاعلية   دور تجنب مزالق التخطيط االستراتيجي في تحقيق 
 القرارات االستراتيجية:دراسة تحليلية في الجامعات والكليات االهلية

   JOSS)  ةمجلة الدراسات المستدام
مجلة تصدر عن الجمعية العلمية للدراسات  
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االعمال الرقمية:طريق المنظمات لتحقيق التنافسية   ١٣

مع   المطلوبة نظرية  الرقمي،دراسة  العصر  اثناء 

 التطرق لبعض المنظمات العالمية الرقمية الناجحة 

حزيران  ٢_١

٢٠٢٢ 

 باحث  اربيل/العراق 

 

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

االمر  رقم  اللجنة  ت

 االداري
 التاريخ 

 21/9/2000 1785 لجنة اعتراضات 1

 5/11/2000 2397 لجنة انضباط الطلبة  2

 28/9/2000 1832 لجنة إعداد دليل الكلية 3

 9/6/2001 67س  لجنة امتحانيه 4

 12/7/2001 1026 لجنة شراء كتب مصدريه  5

 9/6/2001 67س  لجنة امتحانيه 6

 19/10/2004 4598 الطلبة لجنة استقبال  7

 1/12/2004 43 لجنة اإلشراف على انتخابات نقابة المعلمين 8

 29/11/2005 5539 لجنة الجرد السنوي 9

 17/3/2005 967 لجنة التعيينات  10

 10/4/2005 321 لجنة مناقشة بحوث التخرج  11

 30/3/2005 1084 لجنة توزيع حوافز صندوق التعليم العالي  12

 4/12/2005 6491 لجنة مناقشة/جامعة الكوفة 13

 10/5/2005 7/18/1640 لجنة مناقشه/جامعة البصرة  14

 27/6/2006 21 لجنة تقييم نتائج التدريب الصيفي  15

 27/6/2006 2270 لجنة تطبيق  نظام الجودة الشاملة  16

 10/10/2006 5 رئاسة لجنه علميه  17

 20/8/2006 م40 ملفات طلبة الدراسات المسائيةلجنة تدقيق  18

 27/8/2006 212 رئاسة لجنة األعداد للمؤتمر التقويمي 19

 27/8/2006 211 لجنة إدارة المكتب االستشاري  20

 19/7/2006 س227 لجنة تهيئة الحتفالية التخرج 21

 30/10/2006 4543 2007-2006اللجنة العلمية للكلية للعام الدراسي  22

 26/11/2006 م51 لجنة احتساب أجور الدراسة المسائية 23

 8/5/2006 212 لجنة توزيع بحوث التخرج 24

 8/6/2006 136 رئاسة لجنه امتحانيه 25



 

 

 

 

 

 

 

 4/6/2006 2016 رئاسة لجنه تحقيقيه 26

 19/6/2006 2164 لجنة هيئة تحرير المجلة 27

 4/12/2006 312 رئاسة لجنه امتحانيه 28

 18/2/2007 55 رئاسة اختبار بحوث الطلبة المشاركة في المؤتمر الطالبي 29

 4/3/2007 351 لجنة إعداد دراسة استحداث وحدة التدريب  30

 4/3/2007 352 لجنة زيارة معرض الكتب 31

 14/3/2007 103 رئاسة لجنه تحقيقية 32

 18/4/2007 134 والقانونية لجنة مؤتمر العلوم اإلدارية  33

 3/5/2007 91 رئاسة لجنة مناقشة البحوث  34

 6/3/2007 188 رئاسة لجنة امتحانيه 35

 4/6/2007 234 رئاسة لجنة تحقيقيه 36

 18/7/2007 312 رئاسة لجنة دراسات عليا  37

 5/8/2007 351 لجنة قبول المبدعين والموهوبين في الدراسات العليا 38

 3/9/2007 382 رئاسة لجنة تصحيح دفاتر امتحانية 39

 20/9/2007 420 2007-2006رئاسة لجنة الملف التقويمي للكلية للعام الدراسي  40

 27/9/2007 428 لجنة توزيع إيرادات 41

 27/9/2007 ت 2721  لجنة وضع أسئلة امتحان الكفاءة  42

 12/11/2007 488 رئاسة لجنة تقدير درجات مفقودة  43

 18/11/2007 450  2008-2007اللجنة العلمية للكلية للعام الدراسي  44

 4/3/2007 352 لجنة زيارة المعرض العلمي للكتاب 45

 4/2/2009 47 لجنة امتحان دراسات عليا  46

 22/12/2008 6/226د ع  لجنة مناقشة ماجستير)جامعة كربالء(  47

 12/3/2008 177 رئاسة لجنة فحص الجودة  48

 4/3/2008  2264 لجنة تقويم مجالت علمية على مستوى الجامعة/مديرية البحث والتطوير  49

 6/2/2008 212 لجنة علمية في كلية التربية الرياضية)جامعة القادسية( 50

 28/1/2008 59 لجنة دراسات عليا في الكلية 51

 14/4/2008 71 رئاسة لجنة مناقشة بحوث تخرج  52

 25/5/2008 5416 لجنة اختبار البحوث الفائزة على مستوى الجامعة  53

 8/4/2008 246 رئاسة لجنة مناقشة البحوث المتميزة على مستوى الكلية  54

 16/4/2008 259 لجنة مجلس ادارة صندوق التعليم العالي  55

 13/12/2007 565 لجنة دراسات عليا في الكلية 56

 10/10/2007  138 رئاسة لجنة علمية)قسم ادارة االعمال(  57

 28/5/2008 324 رئاسة لجنة امتحانية 58

 29/4/2008 283 لجنة االعداد لمؤتمر الكلية 59

 16/4/2008 1481ب ت/ لجنة استحداث دراسة دكتوراه في جامعة الكوفة )لجنة وزارية(  60



 

 

 

 

 

 

 

 24/4/2008 1613ب ت/ جامعة الكوفة )لجنة وزارية( لجنة استحداث دراسة ماجستير في  61

 27/9/2007 ت 2721 لجنة وضع أسئلة االمتحان الوزاري)وحدة الشؤون العلمية(  62

 4/6/2008 342 رئاسة لجنة احتساب درجات مفقودة 63

 6/3/2007 س33 اسة رئلجنة تحقيقية  64

 4/1/2009 20 لجنة مناقشة ماجستير / جامعة الكوفة  65

 4/2/2009 47 رئاسة لجنة امتحانيه/ دراسات عليا  66

 12/3/2009 3/260 لجنة استالل)جامعة بابل( 67

 3/5/2009 85 رئاسة لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة / قسم ادارة االعمال  68

 27/5/2009 385 رئاسة لجنة وضع االسئلة وتصحيح الدفاتر االمتحانية  69

 31/5/2009 7/12/2008 لجنة مناقشة ماجستير/ جامعة السليمانية  70

 28/6/2009 491 رئاسة لجنة امتحانيه للدراسات العليا  71

 2009\7\7 510 رئاسة لجنة فحص الجودة  72

 2009\9\14 669 2010-2009المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي لجنة مقابلة الطلبة  73

 2009\10\28 746 2009-2008رئاسة لجنة االعداد للمؤتمر التقويمي للكلية للعام  74

 10/8/2009 602 لجنة قبول طلبة الدراسات العليا في الكلية  75

 11/8/2009 607 المتقدمين للدراسات العليالجنة االعداد لالمتحان التنافسي للطلبة  76

 11/1/2010 157د ع  جامعة الكوفة –لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي ادارة مستشفيات  77

 18/1/2010 292د ع  جامعة الكوفة –لجنة مناقشة طالب ماجستير  78

 19/1/2010 297د ع  جامعة الكوفة –لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي ادارة مستشفيات  79

 8/2/2010 74 11/1/2010في 49لجنة خاصة بتطبيق كتاب رئاسة الجامعة  80

 14/2/2010 87 لجنة امتحانيه للدراسات العليا على مستوى الكلية 81

 30/3/2010 885 رئاسة لجنة مناقشة بحوث تخرج الطلبة على مستوى الكلية  82

 11/4/2010 94 ادارة  االعمال رئاسة لجنة مناقشة بحوث تخرج في قسم  83

 6/5/2010 301 لجنة توزيع اساتذة الكلية حسب تخصصاتهم العلمية  83

 12/5/2010 336 رئاسة لجنة امتحانية 84

 19/5/2010 362 رئاسة لجنة تحديث مناهج دراسية 85

86 
 23/5/2010 136 2010-2009رئاسة لجنة وضع اسئلة مادة  ادارة المواد وتصحيح دفاتر امتحانية للعام  

 21/6/2010 449 2010-2009لجنة امتحانية للدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني  87

 15/6/2010 1387 لجنة مناقشة طالب دكتوراه في كلية التربية الرياضية في جامعة القادسية  88

 541 24/8/2010 (AACSBرئاسة لجنة دراسة دليل ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي ) 89

الماجستير   90 لدراسة  للمتقدمين  المقابلة  التنافسي واجراء  لجنة االشراف على االمتحان 

2010-2011 
562 5/9/2010 

 2/9/2010 166 2011-2010الماجستير  رئاسة لجنة وضع اسئلة وتصحيح دفاتر المتقدمين لدراسة  91

 18/10/2010 640 لجنة زيارة معرض الكتاب في جامعة بابل 92

 18/10/2010 2585 لجنة زيارة معرض الكتاب العربي واالجنبي ببغداد 93



 

 

 

 

 

 

 

 27/10/2010 2297 لجنة حلقة نقاشية في كلية التربية الرياضية  94

 20/10/2010 5740 جامعة الكوفةلجنة مناقشة طالب ماجستير في  95

 10/11/2010 205 2011-2010لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  96

 10/11/2010 205 2011-2010رئاسة اللجنة العلمية في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  97

 10/11/2010 205 2011-2010االعمال للعام الدراسي  رئاسة لجنة اعداد الندوة العلمية في قسم ادارة  98

 14/11/2010 8895 لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال/جامعة بغداد  99

 26/12/2010 3284 رئاسة لجنة جرد موجودات مجلة الكلية  100

 30/12/2010 775 2011-2010لجنة التحضير للمؤتمر الثاني للكلية للعام الدراسي  101

102 
 22/2/2011 40 2011-2010اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في قسم ادارة االعمال للفصل االول 

 27/2/2011 90 لجنة تطبيق كتاب رئاسة الجامعة/قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي 103

 2/3/2011 100 للكليةلجنة االشراف العلمي على المؤتمر العلمي الثاني  104

 23/2/2011 533 عضوية لجنة الترقيات في كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى  105

 2/3/2011 48 رئاسة لجنة تحديث وتطوير المناهج الدراسية لقسم ادارة االعمال  106

الرابعة )دراسات صباحية   107 المرحلة  لجنة مناقشة بحوث تخرج  ومسائية(/قسم  رئاسة 

 ادارة االعمال 
106 15/5/2011 

 15/5/2011 108 لجنة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الماجستير في قسم ادارة االعمال  108

 23/5/2011 311 2011-2010لجنة تدقيق نتائج الدراسات االولية للعام الدراسي  109

 5/6/2011 166 لجنة دراسات عليا)مكتب العميد( 110

 5/6/2011 3733 لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي ادارة مستشفيات  111

 15/6/2011 1764 لجنة امتحانية للدراسات العليا)وحدة الشؤون العلمية والدراسات العليا( 112

الماجستير   113 لدراسة  للمتقدمين  التنافسي  اسئلة االمتحان  -2010لجنة وضع وتصحيح 

2011 
138 29/8/2011 

 4/10/2011 6502 رئاسة لجنة جرد الكتب والمجالت في االقسام العلمية ومكتبة الكلية  114

 6/10/2011 157 عضوية الجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال  115

 6/10/2011 157 رئاسة اللجنة العلمية في قسم ادارة االعمال  116

 27/10/2011 6724 ماجستير في جامعة القادسية عضوية لجنة مناقشة طالبة  117

 27/10/2011 6753 عضوية مناقشة طالب ماجستير في جامعة القادسية  118

 31/10/2011 6822 عضوية مناقشة طالبة ماجستير في جامعة القادسية  119

 30/11/2011 563 رئاسة لجنة االيفادات في الكلية 120

 22/2/2012 55 2012-2011للدراسات العليا في قسم ادارة االعمال للعام  لجنة امتحانية 121

 22/2/2012 49 2012-2011رئاسة لجنة اعداد الندوة العلمية في قسم ادارة االعمال للعام  122

 12/3/2012 2373د.ع/ لجنة مناقشة طالب دكتوراه /جامعة بغداد  123

 19/3/2012 1465د ع/ ماجستير/جامعة الكوفةلجنة مناقشة طالبة  124

للعام   125 والمسائية  الصباحية  الدراستين  لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة  -2011رئاسة 

2012 
69 17/4/2012 



 

 

 

 

 

 

 

 22/2/2012 49 2012-2011رئاسة لجنة االعداد للندوة العلمية للقسم للعام الدراسي  126

 28/5/2012 341 المركزية  عضوية اللجنة االمتحانية 127

 28/5/2012 340 رئاسة لجنة انضباط الطلبة  128

 10/6/2012 325 201202013رئاسة لجنة دراسة  ضوابط التقديم للدراسات العليا للعام  129

 20/6/2012 س 425 رئاسة لجنة تقصي حقائق 130

 21/6/2012 1677 التربية الرياضية)جامعة القادسية(لجنة علمية لمناقشة اطار بحث دكتوراه في كلية  131

132 
 21/6/2012 1678 لجنة علمية لمناقشة اطار بحث دكتوراه في كلية التربية الرياضية)جامعة القادسية(

 2/7/2012 1874 رئاسة لجنة تظلم  133

 4/7/2012 1909 2013-2012رئاسة لجنة القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي  134

 19/7/2012 2076 لجنة تدقيق اجراءات توثيق السجالت االمتحانية  135

 24/5/2012 300 لجنة امتحانيه للدراسات العليا 136

 25/7/2012 2332 15/7/2012في  11185لجنة تنفيذ توصيات كتاب رئاسة الجامعة  137

 29/7/2012 373 لجنة تنفيذ توصيات لجنة تحقيقية  138

 28/8/2012 204 2013-2012رئاسة لجنة إعداد وتصحيح أسئلة االمتحان التنافسي/ماجستير  139

 11/9/2012 5628 لجنة مناقشة رسالة ماجستير/جامعة الكوفة 140

 2/10/2012 6136 لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي في إدارة المستشفيات/جامعة الكوفة 141

 10/10/2012 424 العلمي للكليةرئاسة لجنة تسمية المؤتمر  142

 30/9/2012 9585د.ع. لجنة مناقشة طالب دكتوراه إدارة أعمال في جامعة بغداد  143

 14/10/2012 430 رئاسة لجنة توزيع الطلبة الجدد على األقسام العلمية)صباحي(  144

 14/10/2012 425 رئاسة لجنة االيفادات في الكلية 145

 14/10/2012 426 التعليم العاليلجنة صندوق  146

 21/10/2012 448 رئاسة لجنة توزيع الطلبة الجدد على االقسام العلمية)مسائي(  147

 31/10/2012 461 رئاسة لجنة انضباط الطلبة في الكلية  148

 11/11/2012 466 رئاسة لجنة إعداد البطاقات للخريجين وتدقيقها 149

 27/10/2012 242 االستالل رئاسة لجنة  150

 20/11/2012 1857 لجنة األشراف على احتفالية يوم الجامعة  151

 20/12/2012 358 عضوية لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال  152

عضوية لجنة المطبوعات في احتفالية يوم الجامعة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات  153

 الجامعةبتكلف من السيد رئاسة 
3771 19/12/2012 

 20/1/2013 22 لجنة حلقات نقاشية لطلبة الماجستير ادارة اعمال 154

 14/1/2013 12 رئاسة لجنة استحداث وحدة بحثية في التخطيط االستراتيجي  155

 20/1/2013 21 رئاسة لجنة متابعة نشاطات الكلية 156

 20/1/2013 26 رئاسة لجنة النظر في طلبات المرقنة قيودهم في الدراسات العليا  157

 6/2/2013 1979ق ب/ عضوية لجنة ندوة علمية بتكليف من السيد رئاسة الجامعة  158



 

 

 

 

 

 

 

 13/2/2013 62 رئاسة لجنة االعداد لندوة علمية عن االبداع واالبتكار في قسم ادارة االعمال  159

رئاسة اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في قسمي ادارة االعمال واالقتصاد /الفصل   160

 2013-2012االول /العام الدراسي 
89 24/2/2013 

 2013\2\2 65:6د ع  عضوية لجنة مناقشة رسالة  ماجستير ادارة اعمال/جامعة كربالء  161

 16/3/2013 234 2012-2011المقبولين للعام رئاسة لجنة تدقيق وثائق الطلبة  162

 24/3/2013 139 رئاسة لجنة المراجعة الدورية للمناهج الدراسية في قسم ادارة االعمال 163

 8/4/2013 163 رئاسة لجنة ترشيح البحوث المشاركة في المؤتمر الطالبي لفسم ادارة االعمال  164

 1/4/2013 683 النادي الطالبيرئاسة لجنة تقدير بدل ايجار  165

 8/4/2013 720 رئاسة لجنة انضباط الطلبة  166

 10/4/2013 5810مزع/ عضوية لجنة اعداد دراسة خطة االجازات الدراسية على مستوى الجامعة 167

 22/4/2013 223 رئاسة لجنة تثبيت وتصحيح درجات طالب  168

 22/4/2013 360 رئاسة لجنة اعداد استمارة خاصة بابحاث تخرج طلبة المرحلة الرابعة 169

 2/5/2013 2621 عضوية لجنة مناقشة طالب دبلوم عال ادارة مستشفيات/جامعة الكوفة 170

 16/4/2013 6065م ع. عضوية لجنة تحقيقية في كلية العلوم 171

 8/5/2013 909 رئاسة لجنة متابعة الزي الموحد 172

 12/5/2013 286 2013-2012رئاسة اللجنة االمتحانية المركزية للعام  173

 12/5/2013 286 رئاسة لجنة استنساخ االسئلة االمتحانية 174

 12/5/2013 288 عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي للكلية  175

 20/5/2013 216 الثاني في قسم ادارة االعمال  رئاسة لجنة السمنر  176

 12/5/2013 418 لجنة مناقشة طالبة ماجستير  177

 4/6/2013 236 2013-2012رئاسة لجان تصحيح دفاتر امتحانية للدور االول للعام  178

 9/6/2013 509 2012-2008رئاسة لجنة اعداد مؤشرات تقويم اداء الكلية للسنوات  179

 11/6/2013 32/9566 رئاسة لجنة تدقيق هيكل عضو هيئة التدريس لكليات الجامعة 180

 17/7/2013 11490ق ق/ رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من السيد رئاسة الجامعة  181

 4/8/2013 282 2014-2013لجنة وضع اسئلة االمتحان التنافسي لطلبة الماجستير  182

 4/8/2013 283 2014-2013االمتحان التنافسي لطلبة الدبلوم العالي رئاسة لجنة وضع اسئلة  183

 7/8/2013 326 201302014رئاسة لجنة القبول في الدراسة المسائية للعام الدراسي  184

 26/8/2013 13658 رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 185

 27/8/2013 1717 واالجانب لجنة تقدير االجور الدراسية للطلبة العرب  186

 29/8/2013 791 رئاسة لجنة تقييم محتوى استمارات تقييم اداء التدريسيين 187

 22/10/2013 311 رئاسة لجنة التقديم لدراسة الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي  188

-2013للعام الدراسي  رئاسة لجنة مقابلة المتقدمين لدراسة الماجستير في ادارة االعمال   189

2014 
330 1/10/2013 

 7/10/2013 3063 عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه في التربية الرياضية  190

المحاسبية   191 للدراسات  العالي  المعهد  في  عالي  دبلوم  طالب  مناقشة  لجنة  رئاسة 

 والمالية/جامعة بغداد 
32117 20/10/2013 



 

 

 

 

 

 

 

مقابلة   192 لجنة  للعام  رئاسة  االستراتيجي  التخطيط  في  عالي  الدبلوم  لدراسة  المتقدمين 

 2014-2013الدراسي 
371 4/11/2013 

من  193 الطلبة)بتكليف  غيابات  تثبيت  في  الجامعة  كليات  اجراءات  متابعة  لجنة  عضوية 

 السيد رئاسة الجامعة( 
 1/12/2013 19554م ع 

 1/12/2013 411 ادارة االعمال عضوية لجنة الدراسات العليا في قسم  194

 1/12/2013 411 رئاسة لجنة االستالل في قسم ادارة االعمال  195

 2/12/2013 554 2014-2013رئاسة لجنة انضباط الطلبة للعام الدراسي  196

 2/12/2013  554 عضوية لجنة متابعة الزي الموحد في الكلية  197

لتحديث   198 الوزارية  اللجنة  االدارية) عضوية  العلوم  المعرفية/مناهج  الموارد  وتطوير 

 بتكليف من معالي السيد الوزير(
 5/2/2013    4/1081ب ت أ

 3/2/2014 651 عضوية لجنة اعادة النظر في رؤية الكلية ورسالتها واهدافها  199

 9/1/2014 28 عضوية لجنة مناقشة طالب ماجستير  200

 3/2/2014 1946 بتكليف من رئاسة الجامعةعضوية لجنة تحقيقية  201

 3/2/2014 1948 عضوية لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 202

 12/2/2014 154 رئاسة لجنة اعداد دراسة حول كيف تنتج الجامعة خبراء متميزين 203

 26/2/2014 682 رئاسة لجنة تدقيقية 204

 5/3/2014 119 لجنة مناقشة طالب دكتوراه  205

 12/3/2014 249 2015-2014رئاسة لجنة تدقيق ملفات المتقدمين لإلجازات الدراسية للعام  206

 13/3/2014 258 لجنة مناقشة طالب ماجستير 207

 20/3/2014 138 رئاسة لجنة ترشيح بحوث التخرج /ادرة اعمال للمشاركة في المؤتمر الطالبي 208

209 
 25/3/2014 1122 كلية التربية الرياضية لمناقشة اطار بحث طالب دكتوراهعضوية لجنة علمية في 

 2/4/2014 2165ق ب  عضوية للجنة المركزية الختبار صالحية في جامعة القادسية 211

 23/4/2014 759 2014-2013رئاسة االمتحانية المركزية للعام الدراسي  212

 23/4/2014 759 رئاسة لجنة استنساخ وتوزيع االسئلة االمتحانية في الكلية  213

 21/4/2014 1126 عضوية لجنة وزارية)استحداث دراسة دبلوم عالي في ادارة المستشفيات/ جامعة بابل( 214

 5/5/2014 س272 لجنة تدقيقية  215

216 
الدراسية/لجنة العمداء لتخصصات العلوم لجان فرعية إلعادة تصميم مفردات المناهج 

 االدارية واالقتصادية/جامعة بغداد
36 5/5/2014 

 19/5/2014 472 2015-2014رئاسة لجنة صياغة الخطة السنوية للكلية للعام الدراسي  217

 27/5/2014 6/222د ع  لجنة مناقشة طالب دكتوراه في ادارة االعمال جامعة كربالء  218

219 
متابعة وتدقيق الوثائق المدرسية والكتب الرسمية وادخال بيانات الطلبة المقبولين  لجنة 

 2014-2013للعام الدراسي 
 2/6/2014 س 1198

 17/6/2014 231 2015-2014في الكلية للعام الدراسي  ارئاسة لجنة القبول والتقديم للدراسات العلي 220

 3/8/2014 7308د.ع. ادارة عامة جامعة بغداد رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير  221

222 
عضوية لجنة وضع وتصحيح اسئلة االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الماجستير في  

 2015-2014ادارة االعمال للعام الدراسي 
293 27/8/2014 



 

 

 

 

 

 

 

223 
رئاسة لجنة وضع وتصحيح اسئلة االمتحان التنافسي للمثقدمين لدراسة الدبلوم العالي  

 2015-2014للعام الدراسي 
294 28/8/2014 

 21/10/2014 333 2015-2014رئاسة لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  224

 26/10/2014 873 205-2014رئاسة لجنة القبول في الدراسة الصباحية للعام الدر اسي   225

 26/10/2014 338 رئاسة لجنة تحديد االختصاصات الدقيقة لتدريسيي قسم ادارة االعمال  226

 26/10/2014 878 2015-2014رئاسة لجنة تحديد االحتياجات من االجازات الدراسية للعام الدراسي   227

 26/10/2014 875 رئاسة لجنة سحب واتالف الرسائل التي تمجد النظام السابق  228

 30/10/2014 647 رئاسة لجنة تدقيقية بتكليف من السيد عميد الكلية  229

 2/11/2014 16182ق م رئاسة لجنة تدقيقية بتكليف من السيد رئاسة الجامعة  230

 19/10/2014 9298د ع  ماجستير في االدارة العامة جامعة بغداد رئاسة لجنة مناقشة طالب  231

 26/10/2014 871 2015-2014رئاسة لجنة القبول في الدراسة المسائية للعام الدراسي  232

 5/11/2014 1903 2015-2014رئاسة لجنة المؤتمر التقويمي للكلية للعام الدراسي  233

 26/11/2014 17779ق ب  االقتصاد العراقي بتكليف من رئاسة الجامعةعضوية لجنة دراسة مشاكل  234

 25/11/2014 17683ق ق  رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من السيد رئاسة الجامعة  235

236 
العراق  التدريسية خارج  المالكات  تطوير  لبرنامج  المرشحين  استمارات  تدقيق  لجنة 

 بتكليف من رئاسة الجامعة
17855 27/11/2014 

 3/12/2014 1038 لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي   237

 1/12/2014 11125د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير في جامعة بغداد/ادارة عامة  238

 25/12/2014 4269 رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير في جامعة الكوفة  239

 29/12/2014 19457 لبرنامج تطوير المالكات التدريسية/ رئاسة الجامعة عضوية لجنة ترشيح التدريسيين  240

 17/12/2014 1034 2015-2014رئاسة لجنة انظباط الطلبة للعام الدراسي  241

 31/12/2014 1054 رئاسة لجنة زيارة االقسام الداخلية  242

 16/2/2015 20 رئاسة لجنة صياغة استمارة استبيان التقييم الذاتي  245

 9/2/2015 126 رئاسة لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي تخطيط استراتيجي 246

 9/2/2015 132 رئاسة لجنة مناقشة طالبة دبلوم عالي تخطيط استراتيجي  247

 22/1/2015 168 رئاسة لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي تخطيط استراتيجي 248

249 
على   والمصادقة  تدقيق  لجنة  العراق رئاسة  داخل  للكلية  الدراسية  االجازات  خطة 

(2015-2016) 
166 22/2/2015 

 17/3/2015 492 رئاسة لجنة تبسيط اجراءات العمل في الكلية  250

 22/3/2015 519 رئاسة لجنة برنامج العمل الحكومي  251

 20/4/2015 223 2015-2014رئاسة لجنة مناقشة بحوث تخرج الطلبة للعام الدراسي  252

253 
الرياضة/   وعلم  البدنية  التربية  علوم  في  فلسفة  دكتوراه  طالب  مناقشة  لجنة  عضوية 

 جامعة القادسية/ كلية التربية الرياضية 
1134 14/4/2015 

 23/4/2015 6459ق ق  رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 254

 13/5/2015 154 رئاسة لجنة تدقيقية 255

 13/5/2015 253 رئاسة لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية لمادة مبادئ علم االدارة 256



 

 

 

 

 

 

 

 13/5/2015 253 رئاسة لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية لمادة السلوك التنظيمي  257

 10/6/2015 495 رئاسة لجنة تدقيقية 258

 26/7/2015 6/358د ع  عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة اعمال/جامعة كربالء 259

260 
الماجستير  لدراسة  للمتقدمين  التنافسي  االمتحان  اسئلة  وتصحيح  وضع  لجنة  رئاسة 

2015-2016 
308 15/6/2015 

261 
عضوية لجنة وضع وتصحيح اسئلة االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي 

2015-2016 
322 1/7/2015 

 6/8/2015 572 طالبة ماجستير في جامعة القادسية عضوية لجنة مناقشة  262

 23/8/2015 12269ق ق  رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 262

 24/8/2015 614 رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير في جامعة القادسية  263

 12/9/2015 13935ق ق  عضوية لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 264

 4/10/2015 3099 رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير في جامعة الكوفة  265

 15/9/2015 س1808 عضوية لجنة المسائلة والعدالة  266

 9/12/2015 17242ق.ت.د. رئاسة لجنة تدقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 267

 8/12/2015 10528د.ع. بغداد رئاسة لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة عامة /جامعة  268

 20/12/2015 17789ق ق  رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 269

 14/12/2015 507 2015/2016عضوية لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال للعام  270

 31/12/2015 11226د ع رئاسة لجنة مناقشة طالب ادارة بلديات/جامعة بغداد  271

 11/1/2016 137د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير ادارة اعمال/جامعة بغداد  272

 27/12/2015 869 تخطيط استراتيجي \عضوية لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي 273

 20/12/2015 5/658د ع  عضوية لجنة مناقشة طالبة دكتوراه ادارة اعمال/جامعة كربالء  274

 20/1/2016 22 الفصل االول2016-2015رئاسة لجنة التدقيق في الكلية للعام الدراسي  275

 12/1/2016 455ق ق  رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 276

 28/1/2016 134 عضوية لجنة مناقشة طالب ماجستير في جامعة القادسية  277

 28/2/2016 326 ديوان الرقابة المالية الخاص بالكلية عضوية لجنة اعداد االجابة بشان تقرير  278

 20/3/2016 4096ق ق  رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 279

 20/3/2016 254 رئاسة لجنة مناقشة طالبة دبلوم عالي تخطيط استراتيجي  280

 10/3/2016 228 عضوية لجنة مناقشة طالب ماجستير  281

 5/4/2006 127 تدقيقية عضوية لجنة  282

 30/3/2016 112 رئاسة لجنة المؤتمر الطالبي لمناقشة بحوث تخرج طلبة االقسام العلمية 283

 2016\4\17 5527ق ق  عضوية لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 284

 22/4/2016 156 2016-2015رئاسة لجنة مناقشة بحوث التخرج/قسم ادارة االعمال  285

 12/5/2016 177 الفصل الثاني2016-2015رئاسة لجنة التدقيق في الكلية للعام الدراسي  286

 18/5/2016 904 رئاسة لجنة تدقيق 287

288 
الدراسي   للعام  الدكتوراه  لدراسة  للمتقدمين  التنافسي  االمتحان  لجنة  -2016رئاسة 

 قسم ادارة االعمال  2017
186 7/6/2016 



 

 

 

 

 

 

 

289 
-2016عضوية لجنة االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الماجستير للعام الدراسي  

 قسم ادارة االعمال  2017
185 7/6/2016 

 12/7/2016 2382د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالب دكتوراه في االدارة العامة جامعة بغداد  290

 31/7/2016 6/358د ع  عضوية لجنة مناقشة طالب ماجستير في جامعة كربالء 291

 3/10/2016 3204 رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير في ادارة االعمال جامعة الكوفه  292

 30/10/2016 4102د ع/ رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير في جامعة بغداد  293

 8/1/2017 10 رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من عمادة الكلية  294

 10/1/2017 13 رئاسة لجنة تحديد التخصصات العلمية الدقيقية لتدريسيي قسم ادارة االعمال  295

 30/1/2017 108 عضوية لجنة مناقشة طالب ماجستير في ادارة االعمال جامعة القادسية 296

297 
للعام   االعمال  ادارة  قسم  في  الماجستير  لطلبة  النقاشية  الحلقات  مناقشة  لجنة  رئاسة 

 2017-2016الدراسي 
97 26/2/2017 

 17/1/2017 24 2017-2016رئاسة لجنة تصحيح مادة مبادئ االدارة الفصل الدراسي االول  298

 15/2/2017 117 2017-2016عضوية لجنة االعتراضات في الدراسات العليا للعام الدراسي  299

 22/3/2017 326 االستراتيجي رئاسة لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي في التخطيط  300

301 
عضوية لجنة تقييم مفردات المواد واالسئلة االمتحانية للدراسات العليا في الكلية للعام 

 2017-2016الدراسي 
179 26/3/2017 

302 
الدراسي   للعام  ادارة االعمال  لطلبة قسم  التخرج  لجنة مناقشة بحوث  -2016رئاسة 

 ومسائيةدراسات صباحية  2017
144 3/4/2017 

 13/4/2017 5600 رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعة 303

 30/4/2017 448 رئاسة لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي تخطيط استراتيجي 304

 30/4/2017 449 عضوية لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي تخطيط استراتيجي  305

 7/5/2017 6562 بتكليف من رئاسة الجامعةرئاسة لجنة تحقيقية  306

 5/6/2017 319 رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من عمادة الكلية  307

308 
وعلوم   البدنية  التربية  كلية  في  دكتوراه  اطروحة  عنوان  اقرار  لجنة  رئاسة 

 جامعة القادسية/الرياضه
1535 6/6/2017 

 4/6/2017 8193 جامعة القادسية الترقيات المركزية في رئاسة عضوية لجنة  309

 7/6/2017 2900د ع  ة طالبة ماجستير في االدارة العامة في جامعة بغداد رئاسة لجنة مناقش 310

 21/6/2017 236 رئاسة لجنة مراجعة وتحديث المناهج الدراسية في قسم ادارة االعمال  311

 29/8/2017 59 الكلية للجنة الفرعية لضمان الجودة واالداء الجامعي في  321

322 
للعام  االعمال  ادارة  قسم  في  الماجستير   طلبة  مشاريع  عناوين  مناقشة  لجنة  رئاسة 

 2018 -2017الدراسي 
330 17/10/2017 

 19/10/2017 15259ق ق   رئاسة لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعه 323

 15/11/2017 352 2018-2017االعمال للعام عضوية لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة  324

 15/11/2017 352 2018-2017رئاسة لجنة تحديث المناهج للعام الدراسي  325

 15/11/2017 352 2018-2017رئاسة لجنة تحديد التخصصات للعام الدراسي  326

327 
للعام   الالكتروني  التنافسي  لالمتحان  االعداد  لجنة  ادارة   2019-2018عضوية  قسم 

 االعمال 
419 11/12/2017 

 24/12/2017 396 رئاسة لجنتين لمتابعة طلبة دراسات الماجستير في قسم ادارة االعمال 328



 

 

 

 

 

 

 

 2/1/2018 26: 6د ع  عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه في جامعة كربالء) علي كاظم حسين( 329

 3/1/2018 15 )حميدة غجير(عضوية لجنة مناقشة طالبة ماجستير في ادارة االعمال 330

 7/1/2018 32 )سالم حيدر(رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير في ادارة االعمال 331

 9/1/2018 37 ) رحيم فليح( عضوية لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي 332

 15/1/2018 58 ) علي ركالة(عضوية لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي 333

 15/1/2018  59 )سعد جعاتي( رئاسة لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي 334

 15/1/2018 881ق ق  رئاسة لجنة تحقيقية في رئاسة الجامعة 335

 18/1/2018 37 2018-2017رئاسة لجنة التدقيق للدراسات االولية للفصل االول  336

337 
) انفال عياد   تقنيات ادارة الجودة الشاملة  رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير في 

 حمود(
7/27/507 22/1/2018 

 25/1/2018 374د ع / فاضل حمد( رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير في االدارة العامة جامعة بغداد ) خالد   338

 28/1/2018 102 )ختام يوسف عليوي( دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي  ةرئاسة لجنة مناقشة طالب 339

340 
وعلوم   البدنية  التربية  كلية  في  دكتوراه  طالب  عنوان  اقرار  مناقشة  لجنة  رئاسة 

 الرياضة )احمد قاسم محمد( 
372 1/2/2018 

341 
االستراتيجيرئاسة   التخطيط  في  عالي  دبلوم  طالب  مناقشة  عبدالحسن  لجنة  )علي 

 جاهل(
141 11/2/2018 

 21/1/2018 28 عضوية لجنة اعداد حلقة دراسية بشأن كتاب وزاري حول معايير البحث العلمي  342

 18/4/2018 154 رئاسة لجنة ترشيح االبحاث المتميزة للمشاركة في المؤتمر الطالبي 343

 23/4/2018 س 465 رئاسة لجنة تقويم استالل ترقية علمية من كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفه  344

 22/5/2018 527 2018-2017رئاسة لجنة التدقيق للدراسات االولية الفصل الدراسي الثاني للعام  345

 5/8/2018 2469د ع  جامعة بغداد رئاسة لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة عامة في  346

   4/10/2018 6/1055د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير ادارة اعمال /جامعة كربالء  347

 2018/11/28 950 في التخطيط االستراتيجي ) احمد جاسم(  عضوية لجنة مناقشة طال دبلوم عالي 348

 9/12/2018 985 ي) حسنين مطشر سوادي( رئاسة لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي تخطيط استراتيج 349

 12/12/2018 384 عضوية لجنة اعداد السمنرات للدراسات العليا / الدكتوراه ادارة اعمال 350

 12/12/2018 384 رئاسة لجنة اعداد السمنرات للدراسات العليا / الماجستير ادارة اعمال  351

 24/12/2018 407 2019-2018االعمال للعام عضوية لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة  352

 24/12/2018 407 عضوية لجنة تحديث المناهج الدراسية 352

 24/12/2018 407 رئاسة لجنة تحديد التخصصات الدقيقة في قسم ادارة االعمال  353

 2/1/2019 4 عضوية لجنة اعداد الخطة االستراتيجية للكلية للخمسة سنوات القادمة 354

 31/12/2018 883 2018/2019رئاسة اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في الكلية للعام  355

 8/1/2019 18 ( كاظم رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير ادارة اعمال) سناء سعد 356

 13/1/2019 32 (عظيم عضوية لجنة مناقشة طالبة ماجستير ادارة اعمال) زهراء عبد 357

 18/1/2019 1951 مراجعة مناهج الكلية واقتراح التعديالت عليها وجدولتهاعضوية لجنة  358



 

 

 

 

 

 

 

 17/1/2019 204د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالبة دكتوراه ادارة عامة /جامعة بغداد ) حال صاحب(  359

 11/2/2019 601 ( الخضر رئاسة لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة اعمال /جامعة الكوفه )عباس عبد 360

361 
عضو هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية/ جامعة القادسية/ كلية 

 االدارة واالقتصاد 
339 25/2/2019 

362 
االستراتيجي  ةرئاسة لجنة مناقشة طالب )محمدعبدالحسين  دبلوم عالي في التخطيط 

 عبود(
199 9/3/2019 

 13/3/2019 79 رئاسة لجنة اعداد الصيغة االولية لنظام المقررات في قسم ادارة االعمال 363

 14/3/2019 83 رئاسة لجنة تصحيح دفاتر طلبة الدكتوراه لمادة االدارة االستراتيجية 364

 24/4/2019 150 2019-2018رئاسة لجنة اقرار عناوين طلبة الدكتوره ادارة اعمال  365

 24/4/2019 342 عضوية لجنة االمتحان التقويمي للمراحل المنتهية للدراسات االولية 366

 25/4/2019 156 2019-2018رئاسة اللجنة العلمية في قسم ادارة االعمال  367

 25/4/2019 156 2019-2018الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال رئاسة لجنة  368

 4/4/2019 3219/ 3ب ت  عضوية اللجنة الوزارية العليا لتطوير وتحديث مناهج العلوم االنسانية  369

 23/5/2019 345 2019-2018لقسم ادارة االعمال للعام الدراسي  رئيس اللجنة االمتحانية  370

371 
في  2020-2019رئيس لجنة وضع وتصحيح اسئلة االمتحان التنافسي للعام الدراسي 

 قسم ادارة االعمال 
250 19/6/2019 

372 
في قسم ادارة   2020-2019لالمتحان التنافسي للعام الدراسي  رئيس اللجنة االمتحانية

 االعمال 
250 19/6/2019 

 27/6/2019 391 عضو لجنة حاجة الكلية من التدريسيين والموظفين للدراسة المسائية 373

 20/6/2019 4080د ع  عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه علوم سياحية/الجامعة المستنصرية 374

 17/2/2019 275 رئاسة لجنة االيفادات في الكلية 375

 30/7/2019 3624د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير ادارة عامة جامعة بغداد  376

 27/7/2019 6/921د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة اعمال جامعة كربالء 377

 8/9/2019 310 ئاسة لجنة تصحيح دفاتر امتحانيةر  378

 24/10/2019 5421د ع  رئاسة لجنة مناقشة طالبة دكتوراه علوم سياحية في الجامعة المستنصرية 379

 25/11/2019 1986 عضوية لجنة تدقيق ملفات االجازات الدراسية خارج العراق  380

 15/9/2019 س  126ق ق  عضو لجنة تحقيقية  381

382 
لتنمية قدرات موظفي الدولة بتكليف من االمانة العامة  عضوية لجنة المبادرة الوطنية 

 لمجلس الوزراء

ش ز ل  

 30298ت/ديواني//

5/9/2019 

 19/9/2019 337 رئاسة لجنة سيمنار لطلبة الدكتوراه في مرحلة الكتابة قسم ادارة االعمال   383

384 
-2018/2018-2017عضوية لجنة المؤتمرات التقويمية المقارنة في الكلية للعامين 

2019 

98 24/9/2019 

 1/10/2019 1662 عضوية لجنة متابعة الزي الموحد في الكلية 385

 9/1/2020 8 عضوية لجنة تدقيق ملفات المتقدمين لالجازات الدراسية داخل العراق 386

 25/11/2019 1986 عضوية لجنة االعتراضات على االجازات الدراسية خارج العراق  387

 14/11/2019 760 رئاسة لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة القادسية ) سناء جواد كاظم(  388



 

 

 

 

 

 

 

389 
رئاسة لجنة وضع الخطة االستراتيجية لالعتماد المؤسسي لجامعة القادسية للسنوات  

 االربعة القادمة

419 10/11/2019 

390 
ادارة االعمال الجامعة المستنصرية ) بان  رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير في 

 رائد عبد هللا( 

 18/11/2019 6923م ع /

 19/12/2019 877 رئاسة لجنة مناقشة طالبة دبلوم عالي تخطيط استراتيجي )صبا كاظم ستار(  391

 5/1/2020 4 2020-2019رئاسة لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  392

 5/1/2020 4 2020-2019رئاسة للجنة العلمية في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  393

 5/1/2020 4 2020-2019رئاسة للجنة االمتحانية في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  394

 5/1/2020 4 2020-2019رئاسة لجنة متابعة الغيابات في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  395

 13/1/2020 16 2020-2019رئاسة للجنة االمتحانية في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  396

 19/1/2020 64 عضوية لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي تخطيط استراتيجي )مروج عبد الصاحب(  397

صناعية/جامعة بابل )نورس مجيد  رئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير ادارة  398

 مجهد(

199 22/1/2020 

  (صابرين عبد الجبارتخطيط استراتيجي )عضوية لجنة مناقشة طالبة دبلوم عالي  399

 (ناجي

125 9/2/2020 

 11/2/2020 80 2020(نيسان 7-6عضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الكلية العلمي ) 400

 9/2/2020 124 ماجستير /جامعة القادسية )اسماء عمران موسى(رئاسة لجنة مناقشة طالبة  401

عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة اعمال /جامعة الكوفه )قيصر علي  402

 هادي(

1103 18/5/2020 

 24/8/2020 3/7/2187 عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة اعمال/جامعة الموصل )احمد عبد هللا دانوك( 403

 10/6/2020 194 2020-2019عضوية لجنة االشراف على االمتحان االلكتروني لطلبة الدراسات العليا  404

)االمتحان االلكتروني( لطلبة الدراسات العليا /قسم ادارة االعمال   رئاسة اللجنة االمتحانية 405

2019-2020 

194 10/6/2020 

406 
رئاسة لجنة االمتحان الشامل الشفوي والتحريري )االلكتروني( لطلبة الدكتوراه ادارة اعمال العام  

 2020-2019الدراسي 

211 21/6/2020 

 17/8/2020 5626 رئاسة لجنة تدقيقية بتكليف من رئاسة الجامعه 407

408 
رئاسة لجنة اعداد اسئلة مادة ادارة المصارف )االمتحان االلكتروني( الصف الثالث 

2019/2020 

85 14/9/2020 

409 
لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة اعمال/جامعة كربالء )افضل عباس  عضوية 

 مهدي الشامي( 

 8/9/2020 859 6د ع 

410 
رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير ادارة اعمال /جامعة القادسية )سجى خريبط  

 حمزة(

519 29/9/2020 

411  
عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه ادارة اعمال/جامعة القادسية )ضياء عبد  

 الستار شنين(

625 26/10/2020 

 28/10/2020 2308 رئاسة لجنة مناقشة طالب دكتوراه /جامعة الكوفه )فاضل مهدي عبد الرضا(  412

 9/11/2020 53 لجنة االمتحان الشامل الشفوي لطلبة الدكتوراه قسم ادارة االعمال  413

 16/11/2020 56 2020/2021رئاسة اللجنة العلمية في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي  414

 16/11/2020 56 2020/2021عضوية لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال للعام الدراسي   415



 

 

 

 

 

 

 

 16/11/2020 56 2021-2020رئاسة لجنة تحديث المناهد في قسم ادارة االعمال للعام  416

417 
التربية البدنية رئاسة لجنة علمية  لمناقشة اطار بحث الدكتوراه للطالب في كلية 

 وعلوم الرياضة )علي جبر جهاد( جامعة القادسية

1301 19/11/2020 

 22/11/2020 776 رئاسة لجنة مناقشة طالب دبلوم عالي تخطيط استراتيجي )بسام محمد علي(  418

 22/11/2020 330د.أ/د.ع./ عضوية لجنة مناقشة طالب ماجستير في الجامعة العراقية ) عمار قاسم محمد( 419

 26/11/2020 68 الدور الثاني / لجنة االمتحان الشامل الشفوي لطلبة الدكتوراه قسم ادارة االعمال 420

 3/12/2020 1161 2026-2021رئاسة لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لكلية االدارة واالقتصاد للمدة  421

 31/12/2020 346 الكلية ورسالتها واهدافها رئاسة لجنة اعادة النظر برؤية  422

 3/2/2021 75 رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير /جامعة القادسية ) زمن صبيح عطية( 423

 2/2/2021 86 رئاسة لجنة مناقشة طالبة دبلوم عالي تخطيط استراتيجي ) مروة عدنان تركي(  424

 7/2/2021 342د ع / االدارة العامة /جامعة بغداد ) زياد علي عباس(عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه في  425

 ٢٠٢١/ ٢٣/٥ ٣٣١ فالح حسن حسن(في ادارة االعمال/جامعة القادسية(رئاسة لجنة مناقشة دكتوراه  426

 ٢٠٢١/ ٢٧/٦ ٢٤٨٠ كاظم  عيسى بابل/زهراء/طالبة ماجستير/ادارة صناعيه مناقشةرئاسة لجنة  ٤٢٧

 ٢٠٢١/ ١٥/٦ ٤٥٣ عباس حسن عبارقادسيه//نة مناقشة طالب ماجستيرعضوية لج ٤٢٨

 ٣/٨/٢٠٢١ ٥٥٨ عضوية لجنة مناقشة طالبة ماجستير/رحاب عبد الحسن داخل  ٤٢٩

 ٢٠٢١/ /٣/٨ ٥٦٨ (اميرة غاسي عاجل)القادسيه  مناقشة طالبة ماجستير/جامعةرئاسة لجنة  430

 ٢/٨/٢٠٢١ ٥٩٤ ()شيماء سعيد وداعهماجستير/جامعة القادسية ية لجنة مناقشة طالبة عضو ٤٣١

 ٢٠٢١/ ١٦/٨ ٢٧٢١ عبدالكريم عليعلي /ي امني/كوفهستير تخطيط استراتيجطالب ماج ناقشةرئاسة لجنة م ٤٣٢

 ٢٠٢٠/ ٥/١٠ ٢٣٥٣د.ع/ ()مهند جمال كاظم  العلوم السياحيهرئاسة لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه في  ٤٣٣

 ١٢/١٠/٢٠٢١ ٣٤١٨دع/ سجاد(  زياد ساميجامعة بغداد)/مناقشة طالب ماجستير في االداره العامه رئاسة لجنة ٤٣٤

 ٢٥/١٠/٢٠٢١ ٤٤٩ عبدالحر جبار( جامعة القادسيه)اسامه مناقشة طالب ماجستير في ادارة االعمال/ رئاسة لجنة  ٤٣٥

 ٢٠٢١/ ١٥/٩ ٢ ٢٠٢٢/٢٠٢١عمال  ئاسة اللجنه العلميه لقسم ادارة االر ٤٣٦

 ٢٠٢١/ ٩/١١ ١٠٤٤ حسين( جامعة القادسيه )رونق كاظم /نة مناقشة اطروحة دكتوراه ادارة اعمال عضوية لج ٤٣٧

 ٣٠/١٢/٢٠٢١   ١٧٤٣ استراتيجة االصالح االدري ظات و المقترحات حولئاسة لجنة المالحر ٤٣٨

439  
  عبدالحسين ماجد)يه اطروحة دكتوره تربيه رياضميه لمناقشة اطار بحث عضوية لجنة عل

 محمد(
٢٠٢٢/ ١٠/١ ١٠١ 

٤٤٠ 
)عبدالكريم هادي صال  ادارة اعمال/جامعة الكوفه لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه عضوية

 (شعبان

٢٠٢٢/ ١٠/٢ ٨٦٠ 



 

 

 

 

 

 

 

٤٤١ 
)حسين محمد  الجامعه المستنصريه /اطروحة دكتوراه علوم سياحية رئاسة لجنة مناقشة 

 (علي
 ٢٠٢٢/ ١٦/٣ ٨٦٤د ع 

 ٦/٤/٢٠٢٢ ٢١٨   ٢٠٢١/٢٠٢٢للعام الدراي  رئاسة لجنة امتحانية للدراسات العليا ٤٤٢

 ٤/٢٠٢٢/   ٢٣٤ ( استراتيجي ) ابتسام منعم مصطفى رئاسة لجنة مناقشة طالبة دبلوم عالي تخطيط ٤٤٣

 ٢٠٢٢/ ١٩/٤ ٨٢ ٢٠٢٢/٢٠٢٣لجنة اعداد وتصحيح دفاتر االمتحان التنافسي /دكتوراه للعام الدراسي  ٤٤٤

٤٤٥ 
دراسات مسائية للعام الدراسي رئاسة لجنة مناقشة  بحوث تخرج طلبة الصف الرابع 

٢٠٢٢/٢٠٢١ 
٢٠٢٢/ ١٩/٥ ١٠٧ 

٤٤٦ 
للعام الدراسي  صباحيةرئاسة لجنة مناقشة  بحوث تخرج طلبة الصف الرابع دراسات 

٢٠٢٢/٢٠٢١ 
٢٠٢٢/ ١٩/٥ ١٠٦ 

 ٢٠٢٢/ ٣٠/٥ ١٥٩٥د.ع/ رسول روضان عاصي /عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه/جامعة بغداد/ادارة عامة ٤٤٧

 ٦/٦/٢٠٢٢ س  ٨٧ق ق / لجنة تحقيقية بتكليف من رئاسة الجامعةرئاسة  ٤٤٨

 ٢٠٢٢/ ٢٢/٥ ٣١٤ كاظم محمد عضوية مناقشة طالب دكتوراه /ادارة اعمال/جامعة القادسية/صدام ٤٤٩

 ٧/٦/٢٠٢٢ ٣٢٣٠م ع /  الجامعة المستنصريه(ايهاب جاسم احمد)/رئاسة لجنة مناقشة دكتوراه ادارة اعمال ٤٥٠

 ٧/٦/٢٠٢٢ ٣٢٣٠م. ع../ اسبيرانتورا رئاسة لجنة مناقشة طالب دكتوراه  في  ادارة االعمال/الجامعة المستنصريه /  ٤٥١

 ٢٠٢٢/ ١٢/٦ ١٠٢٥ ( خمائل كامل محمد) ه في ادارة االعمال/جامعة كربالءعضوية لجنة مناقشة طالبة دكتورا ٤٥٢

 ٢٠٢٢/ ١٦/٦ ٢٥٦١ )حليمه جاسم محمد(  رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير ادارة اعمال/جامعة الكوفه ٤٥٣

 ٢٠٢٢/ ٢١/٦ ١٨٦٥د ع /  مصطفى صباح حليحل(رئاة لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه اداره عامة/جامعة بغداد ) ٤٥٤

 ٢٠٢٢/ ٢٢/٦ ٣٦٢ )اسماء  عبدالواحد ماللك( عضوية لجنة مناقشة طالبة دكتوراه ادارة اعمال/جامعة القادسية  ٤٥٥

٤٥٦ 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة /عضوية لجنة مناقشة طالب دكتوراه 

 علي جبر جهاد( القادسية)
٢٠٢٢/ ٣٠/٦ ١٨٥٢ 

 ٨٨/٢٠٢٢ ٤٤٩ )احمد علي موسى(دكتوراه/ادارة اعمال /جامعة القادسيةة طالب عضوية لجنة مناقش ٤٥٧

 ٢٠٢٢/ ١٠/٨ ٤٥٣ )لقاء حسين فليح( دكتوراه ادارة اعمال /جامعة القادسية ةعضوية لجنة مناقشة طالب ٤٥٨

 ٢٠٢٢/ ١٨/٨ ٣٣٥٥ مناقشة طالب ماجستير ادارة اعمال /جامعة الكوفه) حميد مهدي كاظم(رئاسة لجنة  ٤٥٩

 ٢٠٢٢/ ٢٢/٨ ٤٩٨ ايناس عبدالحسين كاطع(رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير ادارة اعمال /جامعة القادسية ) 460

 ٢٠٢٢/ ٢٢/٩ ٥٧٨ ادارة اعمال ) مريم علي حسين( /عضوية لجنة مناقشة طالبة دكتوراه ٤٦١

 ٢٠٢٢/ ٢٨/٩ ٢٣٧١ علي مفتن صيوان( )ومصرفيه/جامعة المثنىرئاسة لجنة مناقشة طالب ماجستير علوم مالية  ٤٦٢

 ١٣/١٠/٢٠٢٢ ٧١٣ زينب جاسم كريم( رئاسة لجنة مناقشة طالبة ماجستير ادارة اعمال /جامعة القادسية) ٤٦٣



 

 

 

 

 

 

 

 ١٧/١٠/٢٠٢٢ ٤٤٤ ٢٠٢٢/٢٠٢٥رئاسة لجنة اعداد خطة التحسين لجامعة القادسية للسنوات   ٤٦٤

٤٦٥    

 العلمية الندوات  

 

 الجهة المنظمة للندوة  عنوان الندوة  ت
تاريخ انعقاد 

 الندوة

 إدارة وتمويل المشاريع الصغيرة  1
واالقتصاد اإلدارة  جامعة   -كلية 

 القادسية
 2005-نيسان

 نحو أداء جامعي متميز في ضل األلفية الثالثة 2
واالقتصاد اإلدارة  جامعة   -كلية 

 القادسية
 2007-مايس

 االداء بين الواقع والطموح تقويم  3
واالقتصاد اإلدارة  جامعة   -كلية 

 القادسية
 2008-نيسان

4 
التميز في إدارة المعرفة طريق المنظمات للبقاء في 

 االلفية الثالثة 
واالقتصاد اإلدارة  جامعة   -كلية 

 القادسية
 2009-مايس

 اخالقيات العمل اساس بقاء المنظمات في المستقبل 5
واالقتصادكلية   جامعة    -االدرة 

 القادسية
 2010نيسان 

6 
للتميز  طريقنا  االكاديمي  واالعتماد  الجودة  ضمان 

 في االلفية الثالثة 
واالقتصاد االدرة  جامعة    -كلية 

 القادسية
 2011مايس 

7 
مشكالت   معالجة  في  اإلدارية  البحوث  دور 

 المنظمات العراقية
واالقتصاد االدرة  جامعة    -كلية 

 القادسية
 2012مايس 

8 
دور ريادة االعمال في تنمية المشروعات الصغيرة 

 في المحافظة
واالقتصاد اإلدارة  جامعة   -كلية 

 القادسية
 2014مايس 

9 
وعوامل  النجاح  اليات  بين  االستراتيجي  التخطيط 

 االخفاق
واالقتصاد اإلدارة  جامعة   -كلية 

 المثنى 
 2015اذار 

10 
الموازنة العامة في ظل  اساليب إدارة تخصيصات  

 التحديات الجديدة
واالقتصاد اإلدارة  جامعة   -كلية 

 كربالء
 2015نيسان 

 اتجاهات التنمية المحلية بين المركزية ولالمركزية 11
واالقتصاد االدرة  جامعة    -كلية 

 القادسية
 2016مايس 

12 
االزمة   مواجهة  في  المصرفي  الجهاز  دور  تفعيل 

 المالية 
واالقتصادكلية   جامعة    -االدرة 

 القادسية
 2016مايس 

13 
التداول  ودور  المالية  االوراق  مؤشرات  بناء 

 االلكتروني في سوق العراق للالوراق المالية(
واالقتصاد االدرة  جامعة    -كلية 

 القادسية
 2020ايار 

 

 

 

 التقويم العلمي للرسائل واالطاريح الجامعية 

 

 ت  
العمل المطلوب  
 تقويمه علميا  

 الجهة المستفيدة من التقويم 
رقم كتاب  
 التقويم

تاريخ كتاب 
 التقويم

 13/10/2009 659 جامعة الكوفه /كلية اإلدارة  واالقتصاد  رسالة ماجستير 1
 4/11/2009 س 2978 جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 2

 24/3/2010 س 1541 اإلدارة واالقتصادجامعة بغداد /كلية  رسالة ماجستير 3
 19/5/2010 2325 جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 4

 اطروحة دكتوراه  5
جهاز االشراف والتقويم العلمي/ وزارة التعليم العالي  

 والبحث العلمي
 20/6/2010 1578ج ع س /

 2010/ 5/9 س 665 / كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الكوفه رسالة ماجستير 6



 

 

 

 

 

 

 

 رسالة ماجستير 7
جهاز االشراف والتقويم العلمي/ وزارة التعليم العالي  

 والبحث العلمي
 29/9/2010 2262ج ع س /

 3/3/2011 س 149 جامعة الكوفه/ كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 8
 4/4/2011 / س60 اإلدارة واالقتصادجامعة بغداد /كلية  رسالة ماجستير 9

 6/2011/ 22 س74 جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 10
 5/7/2011 449 جامعة الكوفه/ كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 11

12 
عالي   دبلوم  بحث 

 إدارة مستشفيات /
 9/2011/ 29 س 538 جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

 2011/ 10/ 18 826س/4 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة البصرة رسالة ماجستير 13
 2011/ 10/ 26 493 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  رسالة ماجستير 14
 7/2012/ 18 س 488 جامعة الكوفه/ كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 15
 3/3/2013 118:6د ع  اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء كلية  رسالة ماجستير 16

 اطروحة دكتوراه 17
العلمي/جهاز   والبحث  العالي  التعليم  وزارة 

 االشراف والتقويم العلمي
 9/5/2013 1387ج ع س/

 9/2013/ 30 1338 الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 18
 3/10/2013 1346 الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 19
 8/10/2013 س 948 جامعة الكوفة/ كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 20
 2013/ 12/ 15 1056س/ 4 جامعة البصرة/كلية اإلدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 21

 6/5/2014 1243دع/ واالقتصادجامعة بغداد /كلية اإلدارة  رسالة ماجستير 22

 رسالة ماجستير 23
وزارة   العلمي/  والتقويم  االشراف  جهاز 

 التعليم العالي والبحث العلمي
 6/2014/ 25 1769ج ع س/

 8/2014/ 13 س 716 جامعة الكوفة /كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 24
 4/9/2014 631:6د ع  كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  رسالة ماجستير 25

 2014/ 11/ 20 28 الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 26

 اطروحة دكتوراه 27
وزارة   العلمي/  والتقويم  االشراف  جهاز 

 التعليم العالي والبحث العلمي
 3/2015/ 25 1081ج ع س/ق/ 

 3/2015/ 30 18 المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصادالجامعة   رسالة ماجستير 28

29 
عالي   دبلوم  بحث 

 رقابة وتفتيش 
 5/2015/ 19 س 1317د ع  جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد

 5/2015/ 30 س 1477د ع  جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 30
 7/2015/ 12 48 المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصادالجامعة   اطروحة دكتوراه 31
 9/2015/ 13 س 611 جامعة الكوفة /كلية اإلدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 32

 1/10/2015 2435د ع  جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 33
 4/11/2015 62 واالقتصادالجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة   رسالة ماجستير 34

 2015/ 12/ 29 1773س/ 4 جامعة البصرة /كلية اإلدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 35
 9/3/2016 س  45د ع  جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 36
 7/2016/ 18 س  142د ع  جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 37
 8/2016/ 24 6/629د ع  جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 38
 2016/ 10/ 17 س 194دع  جامعة بغداد /كليةاإلدارة واالقتصاد  رسالة ماجستير 39
 3/11/2016 851 جامعةالكوفة /كليةاإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 40

 6/4/2017 س 320 كليةاإلدارة واالقتصادجامعةالكوفة / رسالة ماجستير 41
 4/2017/ 11 س268د ع   جامعة بغداد /كليةاإلدارة واالقتصاد  رسالة ماجستير 42
 1/6/2017 469 جامعةالكوفة /كليةاإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 43
 2017/ 10/ 24 س 840 جامعةالكوفة /كليةاإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 44

45 
عالي  بحث   دبلوم 

 تخطيط استراتيجي 
 / واالقتصاد  االدارة  كلية   / القادسية  جامعة 

 قسم ادارة االعمال 
359 31 /10 /2017 

 رسالة ماجستير 46
 / واالقتصاد  االدارة  كلية   / البصرة  جامعة 

 قسم ادارة االعمال 
 8/1/2018 20س /4

 2/2018/ 20 س 507 دع  جامعة بغداد /كليةاإلدارة واالقتصاد  رسالة ماجستير 47



 

 

 

 

 

 

 

 5/2018/ 20 س  1245 دع  جامعة بغداد /كليةاإلدارة واالقتصاد  رسالة ماجستير 48

 6/2018/ 12 43:س  6د ع  جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 49

 1/7/2018 /س 1508د ع /  جامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 50

 2018/ 10/ 31 س 237 /كلية اإلدارة واالقتصاد المثنىجامعة  رسالة ماجستير 51

 3/2019/ 26 س 372 جامعةالكوفة /كليةاإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 52

 4/2019/ 25 س 482 جامعةالكوفة /كليةاإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 53

 6/2019/ 18 6/748د ع  واالقتصادجامعة كربالء/ كلية االدارة  اطروحة دكتوراه 54

 8/7/2019 124ق س  الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية رسالة ماجستير 55

 8/8/2019 س 867 جامعةالكوفة /كليةاإلدارة واالقتصاد رسالة ماجستير 56

 9/10/2019 52 جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه 57

58 
عالي  بحث   دبلوم 

 تخطيط استراتيجي 
 / واالقتصاد  االدارة  كلية   / القادسية  جامعة 

 قسم ادارة االعمال 
23 30 /1/2020 

59 
عالي   دبلوم  بحث 

 معادل للماجستير
جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد / قسم  

 ادارة االعمال 
 9/8/2020 س  988د ع / 

60 
عالي   دبلوم  بحث 

 تخطيط استراتيجي 
 / واالقتصاد  االدارة  كلية   / القادسية  جامعة 

 قسم ادارة االعمال 
66 24 /11 /2020 

61 
عالي   دبلوم  بحث 

 تخطيط استراتيجي 
 / واالقتصاد  االدارة  كلية   / القادسية  جامعة 

 قسم ادارة االعمال 
26 3/2/2021 

 ٢١/٤/٢٠٢١ س١٣ جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد رسالة ماجستير ٦٢

 ٢٣/٥/٢٠٢١ س ٦٢٠ جامعة الكوفه/كلية االدارة واالقتصاد رسالة ماجستير ٦٣
 ١/٦/٢٠٢١ ٩١ جامعة القادسيه/كلية االدارة واالقتصاد رسالة ماجستير ٦٤
 ٣/٦/٢٠٢١ ١٢٧ كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل رسالة ماجستير ٦٥
 ٩/٦/٢٠٢٠ ١١٧٢/د.ع االقتصاد داد/كلية االدارة و غجامعة ب يررسالة ماجست ٦٦
 ١/٩/٢٠٢١ ١٧٨٦دع/ كلية االدارة و االقتصاد /جامعة بغداد اطروحة دكتوراه ٦٧

٦٨ 
دبلو عالي    بحث 

 تخطيط استراتيجي 
رة واالقتصاد/ قسم  جامعة القادسية/كلية االدا

 ادارة االعمال 
١٤/٣/٢٠٢٢ ٤٩ 

 ٢٧/٣/٢٠٢٢ س ٧٣١ واالقتصاد كلية االدارة /جامعة بغداد اطروحة دكتوراه ٦٩

 ٦/٩/٢٠٢٢ س  1804 جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد اطروحة دكتوراه ٧٠

٧١     

 

 

 

 

 الترقيات العلمية 

 

 الجهة المستفيدة من الترقية  ت
المرتبة العلمية  
 المطلوبة للترقية 

رقم كتاب ارسال  
 الترقية 

تاريخ ارسال كتاب 
 الترقية 

 20/12/2009 20/13653س/ استاذ مساعد  التعليم التقني هيئة  1

 2010/ 3/1 2 استاذ مساعد  الجامعة المستنصرية/ كلية اإلدارة واالقتصاد 2
 22/4/2008 213 مدرس  جامعة القادسية /كلية اإلدارة واالقتصاد 3

 28/1/2010 23 مدرس  كلية اإلدارة واالقتصاد -الجامعة المستنصرية 4
 26/1/2010 س 71 مدرس  الكوفة/ كلية التربية للبناتجامعة  5

 23/3/2010 20/2359س/ استاذ مساعد  هيئة التعليم التقني  6

 2010/ 7/6 س 49 استاذ مساعد  جامعة االنبار/كلية اإلدارة واالقتصاد  7

 20/6/2010 ت ع   127 مدرس  جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد  8

 20/7/2010 20/5108س/ استاذ مساعد  هيئة التعليم التقني  9
 19/10/2010 ت ع  38 مدرس  جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد  10

 16/10/2010 800س  مدرس  جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد 11



 

 

 

 

 

 

 

 16/10/2010 811س  مدرس  جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد 12

 11/2010/ 8 س ت  15 مدرس  واالقتصادجامعة الموصل/كلية اإلدارة  13

 26/12/2010 1184 مدرس  جامعة بغداد/كلية الصيدلة 14

 2012/ 3/6 ت ع   374 مدرس  جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد  15
 9/10/2012 س 38/15 مدرس  جامعة ميسان/كلية التربية األساسية  16

 30/5/2013 169 استاذ مساعد  واالقتصادالجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة  17
 28/10/2013 459 استاذ مساعد  جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد 18

 29/12/2013 20/8316س/ مدرس  هيئة التعليم التقني  19

 2014/ 7/4 56 استاذ مساعد  جامعة البصرة/كلية اإلدارة واالقتصاد 20
 2014/ 7/5 س 177 استاذ مساعد  جامعة ذي قار 21

 25/6/2014 20/3848س/ مدرس  هيئة التعليم التقني/بغداد 22
 2014/ 9/7 4337 استاذ مساعد  الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وإدارة الفنادق  23

 18/8/2014 20ت ع/س/ استاذ مساعد  جامعة بابل/كلية اإلدارة واالقتصاد 24

 27/10/2014 20/5768س/ استاذ بغداد -هيئة التعليم التقني 25
 2015/ 8/1 521س مدرس  جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد 26

 22/1/2015 20/141س/ مدرس  هيئة التعليم التقني/بغداد 27
 2015/ 3/3 28 استاذ مساعد  الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد 28

 16/9/2015 20/1662س/ استاذ مساعد  جامعة الفرات االوسط التقنية  29

 19/5/2016 20/427س  مدرس  الجامعة التقنية الشمالية  30

 25/5/2016 461 استاذ مساعد  جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد 31

 18/12/2016 1203 استاذ مساعد  جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد 32
 21/12/2016 721/ 17ص ق  مدرس  كلية المأمون الجامعة 33

 22/1/2017 240س  استاذ مساعد  الجامعة التقنية الجنوبية  34
 26/2/2017   12ا.ع. استاذ مساعد  جامعة كربالء/لجنة االعتراضات المركزية  35

 26/3/2017 20/533س/ استاذ مساعد  جامعة الفرات االوسط التقنية  36

 22/5/2017 ت ع  78 استاذ جامعة بغداد/ كلية اإلدارة واالقتصاد 37
 12/6/2017 20/992س / استاذ مساعد  جامعة الفرات االوسط التقنية  38

 18/9/2017 ت ع   135 استاذ مساعد  جامعة بغداد/ كلية اإلدارة واالقتصاد 39
 25/7/2018 ت ع   158 استاذ جامعة بغداد/ كلية اإلدارة واالقتصاد 40

 18/2/2019 12 مدرس  واالقتصادجامعة المثنى/كلية االدارة  41

 21/2/2019 1/3/8س مدرس  جامعة سومر/ كلية االدارة واالقتصاد 42

 27/2/2019 5 استاذ مساعد  جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد 43

   2019/ 9/6   1192/ 2س/ استاذ مساعد  جامعة الفرات االوسط التقنية  44

 5/11/2019 32 استاذ مساعد  واالقتصادجامعة كربالء/ كلية االدارة  45

 ٢٠٢٢/ ١٥/٦ ١٦ استاذ مساعد  الجامعة المستنصريه/كلية العلوم السياحية 46

٤٧     

 

 

 االشراف العلمي على بحوث الدبلوم العالي ورسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه  

 

 نوع العمل  عنوان االطروحة او الرسالة او البحث  ت
  / الطالب  اسم 

 الطالبه 

جهة 
أنتساب  

او   الطالب 
 الطالبه 

1 
الخيارات   تسعير  في  الحدين  ثنائي  النموذج  استخدام 

 في تحويط المحفظة التالق وستراتيجية

عالي   دبلوم  بحث 
إدارة   في 

 المصارف

جبار   كامل  سنان 
 الزبيدي

العالي   المعهد 
للدراسات  
المحاسبية 



 

 

 

 

 

 

 

والمالية 
 جامعة بغداد /

2 
فاعلية   في  واثرها  العاملين  واندماج  تمكين  استراتيجيات 

 الفريق
 رسالة ماجستير

طاهر   كاظم  كمال 
 الحسني 

جامعة  
 القادسية

 سحر عناوي رهيو رسالة ماجستير الذكاء الثقافي واثره في االداء االستراتيجي  3
جامعة  
 القادسية

4 
الفريق:تطوير  واداء  السياسية  واختبار   المهارة  مقياس 

 العالقة 
 رسالة ماجستير

عبد   داخل  محمود 
 الكريم

جامعة  
 القادسية

 رسالة ماجستير إدارة عالقات الشراكة واثرها في قيمة الزبون ووالئه  5
االمير   عبد  نهلة 

 عطية الخالدي
جامعة  
 القادسية

6 
في   تطبيقية  الطبية:دراسة  النفايات  مع  التعامل  أساليب 

 في السماوة المستشفيات العامة

عالي   دبلوم  بحث 
في 

 إدارةالمستشفيات

العالي   عبد  احمد 
 الحلو

 جامعة الكوفة

7 
المعلومات االستراتيجي وجودة  بين نظام  التفاعلية  العالقة 

 المعلومة وتأثيرها في قيمة اإلعمال
 فراس عدنان عباس  اطروحة دكتوراه

دمشق   جامعة 
السورية/كلية  

 االقتصاد 

 رسالة ماجستير القابلية االمتصاصية للمعرفة في النجاح الرياديدور  8
حسن   حسن  فالح 

 الحسيني  
جامعة  
 القادسية

 يوسف موسى سبتي  رسالة ماجستير دور رأس المال النفسي االيجابي في االداء االبداعي  9
جامعة  
 القادسية

10 
العراقية لعامي دراسة تقويمية مقارنة لواقع انتخابات االندية  

 م 2007-2011
 اطروحة دكتوراه

عبد   حسن  فايز 
 السادة

جامعة  
القادسية/كلية 

البدنية  التربية 
وعلوم 

 الرياضة

 طيبة فارس جنة  رسالة ماجستير دور المقدرات الريادية في تعزيز الريادة االستراتيجية 11
جامعة  
 القادسية

12 

تعزيز   في  النفسي  والعقد  المدرك  التنظيمي  الدعم  دور 
االجتماعية  الهوية  بناء  خالل  من  الوظيفي  االنغماس 
الجامعات   في  التدريسيين  الراء  تحليلية  دراسة  للعاملين: 

 االهلية في محافظات الفرات االوسط

 اطروحة دكتوراه
زينب هادي معيوف 

 الشريفي

جامعة  
كربالء/كلية 

اإلدارة  
 د واالقتصا

13 
في   حالة  دراسة  البشرية:  للموارد  استراتيجية  إدارة  نحو 

 ديوان محافظة الديوانية
عالي   دبلوم  بحث 
 تخطيط استراتيجي 

 حيدر عبد هللا عبد 
جامعة  
 القادسية

14 
المسار   توجهات  تعزيز  في  المدركة  التحويلية  القيادة  دور 
الوظيفي المتقلب: دراسة تحليلية الراء عينة من الموظفين  

 في المصارف االهلية في محافظات الفرات االوسط. 
 رسالة ماجستير

كاظم   ابراهيم  رباب 
 الشبري

جامعة  
 القادسية

15 
للتربية العامة  المديرية  في  االستراتيجي  في    التخطيط 

 محافظة القادسية: الواقع وافاق التطوير 
عالي   دبلوم  بحث 
 تخطيط استراتيجي 

 حيدر خليل ابراهيم
جامعة  
 القادسية

16 
المدركة إلدارة   الفاعلية  البشرية في  الموارد  دور مقدرات 

 الموارد البشرية 
 سيف علي جاسم  رسالة ماجستير

جامعة  
 القادسية

 جودة التعليمدور البيئة المدرسية في  17
عالي   دبلوم  بحث 
 تخطيط استراتيجي 

 رافد جبار عباس 
جامعة  
 القادسية

 رسالة ماجستير القيادة الريادية في االداء االبتكاري تأثير  18
غجير   حميدة 

 جريمخ 
جامعة  
 القادسية

 إدارة ازمة السكن في العراق: محافظة الديوانية انموذجا  19
عالي   دبلوم  بحث 
 رحيم فليح حسن  تخطيط استراتيجي 

جامعة  
 القادسية

20 
ميسان:الواقع   في  المالية  الرقابة  مديرية  في  الفرقي  العمل 

 وافاق التطوير 
عالي   دبلوم  بحث 
 تخطيط استراتيجي 

 علي ركاله  ليلو
جامعة  
 القادسية

 رسالة ماجستير ماذج الذهنية المشتركه للفريق وتأثيرها في فاعليته الن 21
عظيم   زهراءعبد 

 زهير 
جامعة  
 القادسية

22 
في   والمهجرين  الهجرة  دائرة  في  القائمة  الخطط  واقع 

 الديوانية 
عالي   دبلوم  بحث 
 تخطيط استراتيجي 

 احمد جاسم حسين 
جامعة  
 القادسية

 التنظيميدور االبداع في االداء  23
عالي   دبلوم  بحث 
 تخطيط استراتيجي 

 مروج عبد الصاحب 
جامعة  
 القادسية



 

 

 

 

 

 

 

24 
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مواجهة معوقات  
تطبيق الحكومة االلكترونية في الشركة العامة لالتصاالت 

 والمعلوماتية 

عالي   دبلوم  بحث 
 تخطيط استراتيجي 

صابرين عبد الجبار  
 ناجي

جامعة  
 القادسية

25 
التابعين   تقبل  وسلوك  القائد  شخصية  انماط  بين  العالقة 
المبادرة   لمناخ  التفاعلي  الدور  المعلومات:  لتكنولوجيا 

 والتنفيذ
 اطروحة دكتوراه

الستار   عبد  ضياء 
 شنين

جامعة  
 القادسية

26 
تفسير االنحدار التنظيمي بداللة النسيج البيئي: الدور الوسيط  

 للقصور الهيكلي 
 رونق كاظم حسين  اطروحة دكتوراه

جامعة  
 القادسية

27 
الدور    : االنخراط  تعزيز  في  العامل  صوت  اليات  تأثير 

 الوسيط للثقة المتبادلة بين العاملين واالدارة 
 عباس حسين عبار رسالة ماجستير

جامعة  
 القادسية

28 
تجنب مزالق  دور التكامل السلوكي لفريق االدارة العليا في 

 التخطيط االستراتيجي لتحقيق فاعلية القرارات االستراتيجية
 رسالة ماجستير

الحسين   عبد  رحاب 
 داخل 

جامعة  
 القادسية

29 
دور القيادة الممكنة في خفة حركة العاملين :الدور الوسيط 

 للتمكين النفسي
 شيماء سعيد وداعه  رسالة ماجستير

جامعة  
 القادسية

30 
ا القيادة  مكان تأثير  في  الفضاضة  سلوكيات  في  لسامه 

 العمل:الدور المعدل لشغف العمل 
 اسماء عبد الواحد  اطروحة دكتوراه

جامعة  
 القادسيه

٣١ 
الخصائص الرياديه لفرق االدارة العليا ودورها في التماسك  

 والتعاون بتوسيط الهويه التنظيميه 
 احمد علي موسى  رسالة ماجستير

جامعة  
 القادسيه

٣٢ 
تأثير الثقافة  التنظيمية التكيفية في التمايز الهيكلي والقيمة 

 السوقية للقيادة بتوسيط المرونة التنظيميه 
 اطروحة دكتوراه

غجير   حميده 
 جريمخ 

جامعة  
 القادسيه

٣٣ 
دور االستشراف االستراتيجي في تحقيق البراعه التنظيميه 

 بتوسيط الرشاقه االستراتيجيه 
 حسين فليح لقاء  رسالة ماجستير

جامعة  
 القادسيه

٣٤ 
في   الريادية  الذاتية  والكفاءة  االستراتيجي  الوضوح  تأثير 

 السلوكيات االرتجالي بتوسيط مركز الضبط الريادي 
 القادسية حيدر حسين حافظ  اطروحة دكتوراه  

٣٥ 
االجتماعي    الرياديهالشخصية    سمات التوجه  في  ودورها 

 الريادي بتوسيط المهارات الرياديه 
 القادسية حاجم  عباس  وجدان رسالة ماجستير

36 
غير  العمل  سلوكيات  اثارة  في  النرجسية  القيادة  دور 

 المتحضرة بتوسيط صمت الموظف 
 القادسية كريم عبد عذاب  رسالة ماجستير

 

 قمت بتدريسها  المقررات الدراسية التى 

دبلوم عالي تخطيط   دكتوراه ماجستير  بكلوريوس  ت
 استراتيجي

 ادارة استراتيجية  ادارة استراتيجية  ادارة استراتيجية  ادارة مصارف 1

 ادارة استراتيجية  2
نظرية منظمة  

 وسلوك تنظيمي 

نظرية منظمة وسلوك  

 تنظيمي 

 ادارة موارد بشرية 

 سيناريوهات استراتيجية  ادارة موارد بشرية  ادارة التسويق  والعمليات ادارة االنتاج  3

 تفكير استراتيجي  ريادة االعمال ادارة موارد بشرية  ادارة خطر وتأمين 4

 مبادئ االدارة 5
ادارة االنتاج  

 والعمليات 

نظم معلومات وادارة  

 معرفة
 



 

 

 

 

 

 

 

ادارة المشتريات   6
 والمخازن

   

    ادارة التسويق  7

    نظرية المنظمة  8

    السلوك التنظيمي  9

 

 ورش العمل 

 

 عنوان الورشة  ت
مكان انعقاد  

 الورشة 
 تاريخ انعقاد الورشة 

االعمال)الحاضنات   1 حاضنات  عمل  ورشة 
 التكنولوجية : مفهومها والياتها( 

كلية اإلدارة 
 واالقتصاد 

27/2/2014 

2 
7th Arab-German Education & 

Vocational Training Forum 
Berlin-

Germany 
October 5-6,2016 

3 

The online training(the 
creation of the start-up 

projects conducted in the 
Frame WP4)activities of the 

BANUU progect between 
January and March 2021 

Co-funded by the 
Erasmus+programme of 

European Unions 

 افتراضي
من تركيا  

 وايطاليا 
January -March 2021 

 

 

 

 

 كتب الشكر

 
 المناسبة  الجهة المصدرة لكتاب الشكر  تأريخ الكتاب  رقم الكتاب  ت

 فريق عمل ناجح  رئاسة الجامعة  20/12/2001 9737 1

 اإلعداد للمؤتمر العلمي الرابع عمادة الكلية  22/5/2001 734 2

 االلتزام بمواقيت المحاضرات عمادة الكلية   18/10/2000 2176 3

 المشاركة في ندوه رئاسة الجامعة   14/3/2005 1710 4

 امتحانات مركزية عمادة الكلية  21/9/2000 1789 5

 محاضرات إضافية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  22/3/2006 677ج ع 6

 المشاركة في المؤتمر  كربالءجامعة  4/6/2006 716 7

 مناقشة ماجستير جامعة البصرة/كلية االدار ة واالقتصاد  15/6/2005 7/35/2032 8

 مناقشة ماجستير جامعة الكوفة/ كلية االدار ة واالقتصاد  17/1/2006 134 9

 أنجاز دراسة علميه عمادة الكلية  28/8/2005 216 10

 ندوه علميه  الجامعة رئاسة  1/6/2005 3668 11

 ندوه علميه  رئاسة الجامعة  14/3/2005 1710 12



 

 

 

 

 

 

 

 دراسة علميه  رئاسة الجامعة  23/10/2005 8107 13

 ألقاء محاضرات اتحاد رجال األعمال/الديوانية 10/5/2006 78 14

 أنجاز ملف تقويمي  عمادة الكلية  13/3/2007 99 15

 مشاركة في ندوة الشؤون العلمية وحدة  –عمادة الكلية  8/5/2007 685 16

 ندوة علمية  عمادة الكلية  19/5/2007 195 17

 عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  18/6/2007 2094 18
الدراسات   برنامج  في  مشاركة 

 العليا 

 انجاز أعمال لجنة امتحانيه  عمادة الكلية  8/8/2007 360 19

 دراسات عليا كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة عمادة    18/6/2007  2094 20

 افتتاح دراسات عليا  عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة  25/2/2009 ش ت \660 21

 مناقشة ماجستير عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالء  27/1/2009 6/12دع 22

 مشاركة في مؤتمر الكلية واالقتصاد/جامعة كربالء عمادة كلية اإلدارة  5/5/2009 844 23

 مكتب العميد       30/4/2008 219 24
للعام  القسم  ندوة  في  مشاركة 

2007-2008 

 لجنة تحضيرية لندوة القسم مكتب العميد  2/6/2008 336 25

 مكتب العميد  24/1/2008 54 26
دورة   في  محاضرات  إلقاء 

 تدريبية

 لجنة امتحانية العميد مكتب    8/8/2007 360 27

 عمادة كلية علوم الحاسبات والرياضيات 3/2/2009 165 28
عمل   دليل  ندوة  في  مشاركة 

 اللجان االمتحانية في الجامعة 

 لجنة امتحانية للدراسات العليا عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد  28/3/2010 179 29

 اهداء كتاب الى المكتبة  كوفة -اإلداريةعمادة الكلية التقنية  25/3/2010 7/35/619 30

 جهود  لخدمة ابناء المحافظة مجلس محافظة الديوانية 4/4/2010 2738 31

 اهداء كتاب  عمادة الكلية  10/3/2010 127 32

 اهداء كتب  عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة السليمانية  14/9/2010 7/19/3362 33

 اهداء كتاب  عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  31/1/2011 9/3/531 34

 رئاسة الجامعة   14/2/2011 2185 35

المركز   على  الكلية  حصول 

للعام  االداء  تقييم  في  االول 

2009-2010 

 االعداد للمؤتمر العلمي للكلية عمادة الكلية  2/5/2011 459 36

 ماجستيرمناقشة رسالة  عمادة الكلية  1/12/2011 774 37

 مناقشة رسالة ماجستير عمادة الكلية  13/12/2011 580 38

 لجنة امتحانية عمادة الكلية   30/1/2012 42 39

 عمادة الكلية   6/3/2012 698 40
القادسية  مجلة  اعمال  إدارة 

 للعلوم اإلدارية واالقتصادية 

 رئاسة الجامعة   25/4/2012 6367 41
على  علمية  مجالت  تقييم 

 مستوى الجامعة

 اهداء كتاب  رئاسة الجامعة   6/9/2012 13759 42

 اهداء كتاب  عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة المثنى  20/9/2012 2159 43

 اهداء كتاب  عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الكوفة  26/11/2012 7288 44

 ماجستيرمناقشة طالب  عمادة الكلية  17/1/2013 18 45

 اهداء كتاب  كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  28/1/2013 9/3/969 46

 مناقشة طالبة ماجستير  كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالء  12/3/2013 741 47

 اهداء كتاب  عمادة الكلية  9/6/2013 321 48

 الجامعة لجنة احتفالية يوم  رئاسة الجامعة   18/6/2013 9984ق ب  49

 مناقشة طالب دكتوراه كلية التربية الرياضية/جامعة القادسية 12/11/2013 3497 50

 اداء متميز  رئاسة الجامعة   31/12/2013 21263ق ب 51

 جهود متميزة عمادة الكلية  2/12/2013 2405 52

 مناقشة طالب ماجستير عمادة الكلية  13/2/2014 675 53

 جهود مميزة السيد محافظ الديوانية مكتب  18/2/2014 242 54

 لجنة انضباط الطلبة  عمادة الكلية  26/3/2014 607 55

 يوم الجامعة عمادة الكلية  26/3/2014 608 56

 مناقشة طالب عمادة الكلية  9/4/2014 738 57



 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة طالب عمادة الكلية  15/4/2014 749 58

 تعاون في فتح دراسة  واالقتصاد/جامعة بابل عمادة كلية اإلدارة  11/5/2014 2114 59

 اقامة معرض رئاسة الجامعة  8/4/2014 6266ق ب/ 60

 إدارة وتنفيذ ندوة علمية  عمادة الكلية  4/6/2014 1064 61

62 
3/5/21/1اد/

9884 
 االمانة العامة لمجلس الوزراء 11/6/2014

في  العالي  الدبلوم  دراسة 

 التخطيط االستراتيجي

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد  29/6/2014 2294 63

 ضبط حالة غش عمادة الكلية  29/6/2014 1214 64

65 
ب   ق 

120048 
 مؤتمر علمي للكلية رئاسة الجامعة  10/8/2014

 الدكتوراهامتحان شامل لطلبة  جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد  14/9/2014 2911 66

 مؤتمر تقويمي عمادة الكلية  5/1/2015 9 67

 ندوة علمية  عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد/المثنى 10/3/2015 714 68

 تشخيص حاالت الغش  جهاز االشراف والتقويم العلمي  16/2/2015 494 69

 انتهاء فترة تكليف  رئاسة الجامعة  5/4/2015 5414ق ب  70

 تدقيق وثائق طلبة  رئاسة الجامعة  26/4/2015 6564ق ب  71

72 1448 18/5/2015 
الرياضة/جامعة  وعلم  البدنية  التربية  كلية 

 القادسية
 مناقشة طالب دكتوراه

 االمانة العامة لمجلس الوزراء بال بال 73
عالي  دبلوم  دراسة  تطوير 

 تخطيط استراتيجي

 مناقشة طالب دكتوراه اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء كلية  2/9/2015 3133 74

 مناقشة طالب ماجستير جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد  8/11/2015 3559 75

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد 17/12/2015 10844م ع  76

 مناقشة طالبة دكتوراه  جامعة كربالء كلية اإلدارة واالقتصاد  27/1/2016 371 77

 مناقشة طالب إدارة بلديات جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد 21/1/2016 401م ع  78

 جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد 21/1/2016 413م ع  79
إدارة   ماجستير  طالب  مناقشة 

 اعمال

 اهداء كتب  رئاسة جامعة القادسية  5/5/2016 6320ر ج  80

 اهداء كتاب  جامعة المثنى/كلية اإلدارة واالقتصاد  28/4/2015 1055 81

 تقييم بحوث طلبة دراسات عليا جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد 25/8/2016 2805د ع  82

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد 25/7/2016 2481د ع  83

 منا قشة طالب ماجستير كربالء/كليةاإلدارةواالقتصاد جامعة  21/9/2016 2587 84

 بال 85
تشرين  2016

 االول
 االمانة العامة لمجلس الوزراء

في  عالي  دبلوم  دراسة  تطوير 

 التخطيط االستراتيجي

 مناقشة طالب ماجستير   جامعة الكوفه/كلية اإلدارة واالقتصاد  6/11/2016 3688 86

 مناقشة طالب ماجستير   جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد 8/11/2016 4302د ع  87

 اهداء كتاب الى مكتبة الكلية  الجامعة العراقية/كلية اإلدارة واالقتصاد  22/1/2017 94د.أ/ 88

 عمادة الكلية  15/12/2016 2339 89
للعام   التدقيق  لجنة  رئاسة 

 2017-2016الدراسي 

 مناقشة طالبة ماجستير  بغداد/كلية اإلدارة واالقتصادجامعة  11/6/2017 2928د ع  90

91 
4/6/193ق/

63 
20/8/2017 

السيد  العلمي/  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 

 الوزير 

المناهج  وتطوير  تحديث 

التعليم  وزارة  في  التربوية 

 العالي والبحث العلمي

 اهداء كتب  عمادة الكلية  20/9/2017 487 92

 اهداء كتاب  جامعة الكوفه/ كلية اإلدارة واالقتصاد  28/9/2017 4223 93

 استكمال عمل لجان تحقيقية  رئاسة الجامعة  30/1/2018 1905ق ب  94

 منا قشة طالب دكتوراه جامعة كربالء/كليةاإلدارةواالقتصاد  21/2/2018 752 95

 مناقشة طالب ماجستير   واالقتصادجامعة بغداد/كلية اإلدارة  29/1/2018 414د ع  96

 4/3/2018 1125ش/  97
التقنية   الوسطى/الكلية  التقنية  الجامعة 

 االدارية/بغداد 

ادارة   ماجستير  طالبة  مناقشة 

 جودة شاملة

 اهداء كتاب  جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد 15/3/2018 1451م ع / 98

 لمجلس الوزراءاالمانة العامة  10/4/2018 ----- 99
تطوير دراسة الدبلوم العالي في  

 التخطيط االستراتيجي



 

 

 

 

 

 

 

100 7/36/1081 3/4/2018 
في  التقني  الوسطى/المعهد  التقنبة  الجامعة 

 العمارة
 اهداء كتاب 

 اداء وظيفي متميز  رئاسة مجلس محافظة الديوانية  3/5/2018 34/4778 101

 اهداء كتاب  كلية االدارة واالقتصادجامعة سومر/  20/6/2018 1/3/144 102

 لجنة ترقيات  علمية مركزية رئاسة جامعة القادسية  26/7/2018 11126ق ب  103

 عمادة الكلية  29/8/2018 1482 104
العطلة   خالل  اعمال  انجاز 

 الصيفية 

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد 3/9/2018 3138د ع  105

 مناقشة طالب ماجستير جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد  18/11/2018 5812 106

107 7/36/4930 20/12/2018 
في   التقني  الجنوبية/المعهد  التقنية  الجامعة 

 الناصرية 
 اهداء كتب الى مكتبة المعهد

 طالبة دكتوراه مناقشة  جامعة بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد 23/1/2019 259د ع  108

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة الكوفه/ كلية االدارة واالقتصاد  12/3/2019 1038 109

 محاضرات تطوعية جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصاد  17/3/2019 451 110

 انجاز اعمال  رئاسة جامعة القادسية  30/6/2019 8130ق ب/ 111

 مناقشة طالب ماجستير بغداد/ كلية االدارة واالقتصادجامعة  8/8/2019 3749د ع  112

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد  15/9/2019 3951 113

 جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد  16/1/2020 95 114

ملفات  وتدقيق  استقبال 

العليا   للدراسات  المتقدمين 

2020/2019 

 رئاسة اللجنة االمتحانية رئاسة الجامعة  12/2/2020 2127ق ب  115

 اعمال الكورس المكثف رئاسة الجامعة    116

 رئاسة لجنة مناقشة ماجستير  جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد  23/2/2020 755 117

 تعليم الكتروني  رئاسة الجامعه  21/7/2020 5065ق.أ.م/ 118

 انتهاء فترة تكليف كرئيس قسم عمادة الكلية  26/7/2020 262 119

 امتحانات الكترونيه  مكتب الوزير  11/8/2020 2/532ا.د  120

121 
3/1/2ا.د.م./

1 
 االمانة العامة لمجلس الوزراء 20/9/2020

قدرات   اعمال)تنمية  انجاز 

 موظفي الدولة( 

 مناقشة طالب دكتوراه واالقتصاد جامعة كربالء/ كلية االدارة  23/9/2020 1867 122

123 1352 25/11/2020 
وعلوم   البدنية  التربية  القادسية/كلية  جامعة 

 الرياضة

طالب   بحث  اطار  مناقشة 

 دكتوراه

 تنفيذ توجيهات الوزارة وزارة التعليم العالي/ دائرة البحث والتطوير  24/11/2020 5ب ت  124

 مناقشة طالب ماجستير العراقية/ كلية االدارة واالقتصاد الجامعة  6/12/2020 1115د.أ. 125

 اعمال لجنة امتحانية عمادة الكلية  11/1/2021 16 126

127 9453/27/7 2020/12/3 
المساعد   التقنية/مكتب  االوسط  الفرات  جامعة 

 العلمي

واالدارة  القيادة  دورة  انجاح 

في   العلمية  االقسام  لرؤساء 

 الجامعه

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد 9/2/2021 373د ع / 128

 عمادة الكلية  22/2/2021 103 129
االستراتيجية   الخطة  اعداد 

 2026-2021للكلية 

 بابل/كلية االدارة واالقتصاد جامعة  ٢٠٢١/ ٢٨/٧ ٢٩٧٠ ١٣٠
طالبة   مناقشة  لجنة  ترأس 

 ماجستير

 ة طاالب ماجستيرمناقش  الدارة واالقتصاد معة الكوفه/كلية اجا ٢٠٢١/ ٣٠/٨ ٢٩١٣ ١٣١

 مناقشة طالب دكتوراه كلية العلو السياحيه /الجامعه المستنصريه ٢٠/١٠/٢٠٢٠ ٢٤٧٩.د.ع ١٣٢

 تيرمناقشة طالب ماجس  تصادكلية االدارة واالق/بغدادجامعة  ١٧/١٠/٢٠٢١ ٣٥١١د.ع/ ١٣٣

 واالقتصاد جامعة القادسيه/كلية االدارة  ٢٦/١٠/٢٠٢١ ٥١٦ ١٣٤
تدقيق لجنة  اعمال   انجاز 

 اسات عليادر 

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة الكوفه/كليةة االدارة واالقتصاد  ٢٠٢٢/ ٢١/٢ ٨٠١ ١٣٥

 ١٠٢٥/د ع ١٣٦
٢٠٢٢/ ٣٠/٣ 

 
 مناقشة طالب دكتوراه كلية العلوم السياحيه /الجامعه المستنصريه

 اهداء كتاب  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان ٢٠٢٢/ ١٧/٤ ٥٤ ١٣٧

 IRUتميز في تصنيف  عمادة الكلية  ٢٠٢٢/ ١١/٤ ٢٣٢ ١٣٨

 IRUتميز في تصنيف رئاسة الجامعة  ٨/٣/٢٠٢٢ ٣٣٦٧ ١٣٩



 

 

 

 

 

 

 

 عضوية لجنة مناقشه  جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد ٦/٦/٢٠٢٢ ١٦٨٥د. ع / ١٤٠

 المستنصريه/كلية االدارة واالقتصاد الجامعه  ٢٠٢٢/ ١٩/٦ ٣٤٦٢م ع / ١٤١
طالب   مناقشة  لجنة  رئاسة 

 دكتوراه

 مناقشة طالبة دكتوراه  جامعة كربالء /كلية االدارة واالقتصاد  ٢٠٢٢/ ٢٩/٦ ٢٢٣٩ ١٤٢

 مناقشة طالبة دكتوراه  جامعة الكوفه/كلية االدارة واالقتصاد  ٢٠٢٢/ ٢٨/٦ ٢٧٢٢ ١٤٣

 مناقشة طالب دكتوراه جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد ٢٠٢٢/ ٢٧/٦ ١٩٥١/د ع  ١٤٤

 مكتب الوزير  ٢٠٢٢/ ٣٠/٦ ٢/٨١٧م د  ١٤٥
الدراسي   العام  متطلبات  إكمال 

٢٠٢٢/ ٢٠٢١ 

٢٠٢٢/ ٢١/٧ ١٩٩١ ١٤٦ 
الرياضه/جامعة  وعلوم  البدنيه  التربية  كلية 

 لقادسيها
 مناقشة  طالب دكتوراه

 مناقشة طالب ماجستير جامعة الكوفه /كلية االدارة واالقتصاد  ٢٠٢٢/ ٢٣/٨ ٣٤٦٩ ١٤٦

 تقييم بحث علمي كلية المنصور الجامعه ١/٩/٢٠٢٢ ٤٦٩٩ ١٤٧

 واالقتصاد/جامعة القادسية ة االدارة عمادة كلي ١٠/١٠/٢٠٢٢ ٥٠٤ ١٤٨
لجنة   رئاسة  اعما  انجاز 

 امتحاني للدراسات العليا 

 مناقشة طالب ماجستير عمادة طلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى  ١٦/١٠/٢٠٢٢ ٢٥٥٣ ١٤٩

 تقييم بحث  بغداد/عمادة كلية المنصور الجامعه ٢٠٢٢/ ٩/١٠ ٥٠٩٥ ١٥٠

 االدارة واالقتصاد /جامعة القادسية عمادة كلية  ٢٠٢٢/ ١٠١٠ ٥٠٤ ١٥١
لجنة    رئاسة  اعمال  انجاز 

 امتحانية للدراسات العليا

 

 التي يجيدها  :ات ــاللغ

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت

 اللغة االم ةعربيال 1

 متوسط  ة نكليزيالا 2

 التوجد  اخرى  3
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