
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 

 حسين علي عبد الرسول الجنابي:  الثالثي و اللقب  ـمـــــــــاالســ

 الكليـــــــــــــــة : اإلدارة واالقتصاد 

 1979 - 6 -1تاريخ الميالد 

  ♊#الجوزاء متزوج  الحالة الزوجية :

 

 ابدا، #ميعرفش ينام ابدا لو غير مكان نومته واليشعر بالراحه

 

 #يشغل التلفاز ويوطي صوته لالخر وينشغل في الموبيل ،

 

 #ينام على طرف السرير وميحبش حد يقيده باي حاجه،

 #نومه خفيف اووي لو حد فتح النور او عمل صوت يصحى عل طول وبصعوبه ينام تاني،

 

 يفوته الوقت،#اذا كان عنده موعد او مقابله او اي شغله مينامش ويفكر فيها لحد الصبح بخاف 

 

#مش يحب يتكلم اول مايصحى كده يقوم يعمل جوله في البيت عشر دقايق ويشرب قهوته أو مشروبه 

 المفضل وبعدها يبتدي يومه،

 

 #يحب يسلم.على الناس ويتكلم معاهم.وهوه ناسي اساميهم اساسا،

 

 ♊♊♊برج مختلف ونظام حياته مختلفه 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ادارة تسويق  ادارة اعمال /   :    صــــــالتـخـص

 اللقب العلمي : استاذ 

  : تدريسي ــــــــــةالوظيف

   اإلدارة واالقتصاد/ قسم ادارة األعمالجامعة القادسية / :       عنوان العمل

  hussien.ali@qu.edu.iq: االلكتروني الرسمي البريد 

 07813435950الجوال : 

 الوظائف التي شغلها 

 املالحظات تاريخ اشغاهلا  الوظيفة  ت

مسؤول وحدة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي يف كلية  1

 االدارة واالقتصاد

2012-2014  

مسؤول شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي يف رئاسة  2

 جامعة القادسية 

2021-2022  

  حلد االن-2020 اداالدارة واالقتصرئيس جلنة الرتقيات الفرعية يف كلية  3

  2021-2020 مقرر الدراسات العليا يف قسم ادارة  االعمال  4

 المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة املؤهل العلمي

 بكالوريوس

 

 2001 االدارة و االقتصاد  الكوفة 

 2005 االدارة و االقتصاد الكوفة  املاجستري

 الدكتوراه

 

 2012 االدارة و االقتصاد بغداد

    أخرى

 

 

 

 

 

 االلقاب العلمية

mailto:hussien.ali@qu.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث العلمية 

سنة  أسم البحث  ت

 النشر

ي دراسة تحليلية لعينة من التدريسيين ف الجامعيالتدريس  ادعلى جودة بعض ابع االجتماعية الثقافةثر بيئة  1

 جبمعة القبدسية

2010 

 2008 التسويق بالعالقات وتاثيره على االداء التسويقي 2

النمط القيادي والصراع واثرهما في فاعلية الفريق دراسة تحليلية في عدد من فروع مصرفي الرشيد   3

 والرافدين

2009 

لعالقة بين تقنية المعلومات واالتصاالت ومستوى نقل واكتساب المعرفة)دراسة تحليلية ألراء عينة من ا 4

 (الكوفة –الكادر التدريسي في كلية اإلدارة واالقتصاد 

2009 

مدخل متكامل في تقييم حق ملكية الزبون من خالل موقف الزبون تجاه سلوكيات مقدم الخدمة دراسة تحليلية  5

 في محافظة بابل (EarthLink) آلراء عينة من زبائن شركة
 

2018 

 2018 بيئة اللقاء الخدمي وأثرها على االستجابة الشعورية للزبون المصرفي دراسة تحليلية في المصارف االهلية 6

ائن آلراء عينة من زب تقييم تجريبي لتأثير اللقاء الخدمي في السلوك التطوعي للزبون دراسة إستطالعية 7

 (TBI) مصرف التجارة العراقي
2013 

تقييم األداء العالئقي باإلعتماد على تأثير روابط العقد النفسي في تعزيز اإلستجابة الموقفية للزبون دراسة  8

 .تحليلية ألراء عينة من زبائن شركة الكفيل أمنية لالتصاالت الالسلكية
2017 

 2018 وأثرها في إسعاد الزبون: دراسة تحليلية ألراء عينة من زبائن شركة زين لألتصاالتبرامج عالقات الزبون  9

دراسة محددات والء الزبون في القطاع الفندقي دراسة تحليلية في الفنادق السياحية في محافظة النجف  10

 األشرف
2016 

للـزبــون دراســـــة تحليليـــــة آلراء عينـــة من  االيجابية تعزيز االستجابةدور نــظم إصــالح الـخدمـة في  11

 زبــائن شــركات السياحــــة العــــاملة في العراق
2018 

12 The Effect of Marketing Culture and Customer Psychological Contracts on 

Customer Affective Commitment 
2019 

العالقة بين جودة البيئة المادية واالجتماعية و بهجة الزبون : دراسة الدور التفاعلي لقيمة الزبون في  13

 تحليلية في عينة من المصارف األهلية
2019 

ية الشعورية اإليجاب العالقة بين نظم إصالح الخدمة واالتصاالت التسويقية الشفوية وانعكاسها اإلستجابة 14

 للزبون دراســـــة تحليليـــــة آلراء عينـــة من زبــائن شــركات السياحــــة العــــاملة في العراق
2018 

تعزيز المكانة الذهنية للخدمة المصرفية من خالل ممارسات التسويق الداخلي دراسة تطبيقية في عينة من  15

 المصارف االهلية في محافظة بغداد
2012 

تطبيق نظم إصالح الخدمة ودورها في النوايا السلوكية للزبون في ضوء نظرية العدالة: الدور التفاعلي  16

 لصورة الشركة
2013 

تماثل الزبون ـ المنظمة وانعكاسه على الوالء من خالل الدور الوسيط لرضا الزبون: دراسة تطبيقية على  17

 لالتصاالت الالسلكيةعينة من زبائن شركة زين ـ العراق 
2013 

 2017 دور التســويق الداخلي في تعزيـــز التمـــاثل التنـــظيمي 18

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2005 مدرس مساعد 1

 2009 مدرس 2

 2013 استاذ مساعد 3

 2019 استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

يناميكية العالقة بين التزام الزبون والدعاية الشفوية، نية البقاء، الرغبة بدفع عالوة من خالل الدور د 19

 عينة من زبائن شركة دراسة تحليلية ألراء -التفاعلي للصورة الذهنية للشركة 
2019 

 2019 انتهاك العقد النفسي و تأثيره على تهكم الزبون  20

 2017 بيئة اللقاء الخدمي و تأثيرها في رضا الزبون 21

ضمان تفضيالت الزبون من خالل التقمص العاطفي لمقدم الخدمة في ضوء الدور الوسيط لالرتباط العاطفي  22

 للزبون 
2019 

 2019 توظيف القابليات التسويقية لمواجهة األزمة التسويقية لشركات اإلتصال  23

 2019 العالقة بين مقدرات الذكاء الشعوري و اإلرتباط العاطفي للزبون  24

 2008 تحليل ممارسات إدارة الموارد البشرية في جامعة القادسية  25

 2009 تقييم جودة الخدمة في التعليم العالي  26

 2014 مواجهة ظاهرة قصر النظر التسويقي كاستراتيجية اصالح وانعاش للصناعة الوطنية  27

 2013 تعزيز ثقة المرؤوسين من خالل خصائص القيادة الخادمة 28
 2012 دراسة أستشرافية إلمكانية تطبيق التسويق اإللكتروني للمصارف التجارية في العراق 29

 2017 انعكاس العقد النفسي للعاملين على ملكية العالمة بالمنظور الداخلي  30
31 The effects of perceived services recovery justice on customer patronage, and 

word of mouth communications 
2019 

 العالمة الداخلية : دراسة تطبيقية فيالدور التفاعلي لجودة الخدمة في العالقة بين التسويق الداخلي وملكية  33

 معمل بيبسي الكوفة
2018 

 2019  إختراق العقد النفسي للزبون وانعكاسه على السلوك السلبي في ضوء المتغيرات الشخصية للزبون 34

 2018 تحسين العائد على اإلستثمار في عالقات الزبون من خالل الدور الوسيط لإلمتنان 35

 2019 التنمية اإلجتماعية في الجامعات العراقيةدراسة متطلبات  36

 2018 تحقيق رضا الزبون من خالل فاعلية نظم إصالح الخدمة 37

 2012 التوجه نحو ممارسات التسويق الشمولي في المصارف التجارية في العراق  38

 2009 استراتيجية التمكين اإلداري في فاعلية فريق العمل  39

 2008 العدالة التنظيمية المدركة ودورها في سلوك المواطنة التنظيمية   40
 2017 دور مقدرات الموارد البشرية في بناء المنظمات الذكية 41
 2019 انتهاك العقد النفسي و تأثيره على نية التحول للزبون 42

 2017 بيئة اللقاء الخدمي و اثرها على االستجابة الشعورية للزبون 43
 2017 استخدام تقنية الوقائع الحرجة كمدخل للتحسين المستمر في الخدمات الصحية  44

 2018 جاهزية المستفيد لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في التعليم األهلي  45
 2016 تعزيز روابط العقد النفسي من خالل العدالة التنظيمية المدركة  46
 2017 في ضوء دورها بتدعيم قيم المواطنة  ممارسة الجامعة للمسؤولية االجتماعية 47

 

 2013 تحليل الصور الذهنية المدركة وعالقتها برضا السائح  48
 2019 القابليات التسويقية وتأثيرها على الريادة التسويقية  49

 وسيطال الدور على باإلعتماد الخدمة لمقدم العاطفي التقمص خالل من الزبون تفضيالت ضمان 50

 المستويات متعدد منظور :للزبون العاطفي لإلرتباط

2020 
 الطاقة للنق العامة الشركة في استطالعية دراسة االزمة ادارة في االستراتيجي التفكير توظيف 51

 االوسط الفرات/  الكهربائية

 

2020 
 آسيا ركةش زبائن من عينة ألراء تحليلية دراسة- الزبون تهكم على وتأثيره النفسي العقد انتهاك 52

 -الالسلكية لالتصاالت سيل

 

2021 
 في المرضى من عينة الراء تطبيقية دراسة الزبون امتنان على الزبائن شكاوى معالجة تأثير 53

 االوسط الفرات بمنطقة الخاصة المستشفيات

 

2022 
54 

دراسة تحليلية آلراء عينة من زبائن  التحقق من محددات تجربة الزبون في القطاع الصحي

 المستشفيات االهلية في الفرات االوسط

2021 

دور النضج الروحي لمقدم الخدمة في الحد من السلوك السلبي للزبون: دراسة تطبيقية في فنادق  55

 العتبة الحسينية المقدسة

2021 



 

 

 

 

 

 

 

56 
افدين اسة عملية في مصرف الردر الخدمة في معالجة سلوك شكوى الزبون دور اصالح

 محافظة المثنى

2022 

 

 و الكتب المنهجية  الكتب المؤلفة أو المترجمة

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2010 نظم االستخبارات التسويقية 1
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يف وزارة التعاليم العالي والبحث 
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 2007 دائمية اللجنة اإلمتحانية الفرعية لقسم إدارة اإلعمال  2

 2008 دائمية اللجنة اإلمتحانية الفرعية لقسم إدارة اإلعمال  3

 2009 دائمية اإلمتحانية الفرعية لقسم إدارة اإلعمال اللجنة  4

 2011 دائمية اللجنة اإلمتحانية الفرعية لقسم احملاسبة 5

 2013 دائمية  اللجنة اإلمتحانية للدراسات العليا  6

 2017 دائمية  جلنة التدقيقية لالمتحانات يف الدراسات العليا 7

 2018 دائمية  الدراسات العلياجلنة التدقيقية لالمتحانات يف  8

 2014 دائمية  االوليةجلنة التدقيقية لالمتحانات يف الدراسات  9

 2016 دائمية  االوليةجلنة التدقيقية لالمتحانات يف الدراسات  10

 2019 دائمية  االوليةجلنة التدقيقية لالمتحانات يف الدراسات  12



 

 

 

 

 

 

 

 2014 دائمية اللجنة العلمية يف قسم إدارة األعمال  13

 2015 دائمية اللجنة العلمية يف قسم إدارة األعمال  14

 2016 دائمية اللجنة العلمية يف قسم إدارة األعمال  15

 2015 دائمية جلنة الدراسات العليا  16

 2016 دائمية جلنة حتديد التخصصات العلمية  17

 2017 دائمية جلنة حتديد التخصصات العلمية  18

 2018 دائمية جلنة حتديد التخصصات العلمية  19

 2015 دائمية جلنة الدرجات املفقودة   20

 2013 دائمية جلنة متابعة املناهج  21

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 ترقيات علمية  6حبث  13 تقويم احباث علمية  

تقديم حلول ادارية واقتصادية للقطاع الصناعي العام و وزارة التعليم العالي  املبادرات العلمية 

 والبحث العلمي 

 رسالة ماجستري ودكتوراه 33 تقويم علمي للرسائل واالطاريح 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 بكالوريوس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بكالوريوس ت

 بكالوريوس  ماجستري  دكتوراهادارة تسويق  1

 بكالوريوس  مبادئ أدارة األعمال  2

 بكالوريوس  قراءات إدارية إنكليزية 3

 بكالوريوس  دكتوراهجتارة إلكرتونية  4

 بكالوريوس  إدارة اعمال دولية  5

 بكالوريوس  ادارة جودة 6

  ياسرتاتيجماجستري / دبلوم ختطيط  طرق حبث وحلقة نقاشية  7

  ماجستري  تسويق مصريف   8

  دبلوم ختطيط إسرتاتيجي مسؤولية إجتماعية واخالقيات األعمال  9

  دبلوم ختطيط إسرتاتيجي إدارة حملية   10

 بكالوريوس  إدارة إمداد 11



 

 

 

 

 

 

 

 بكالوريوس  حبوث تسويق  12

 بكالوريوس  نظرية منظمة وسلوك تنظيمي 13

 بكالوريوس  ومصرفية إنكليزيةقراءات مالية   14

 

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

 2018 القيام بتزيين القاعات الدراسية بلوحات جدارية  1

 2018 القيام بصبغ وسقف الجدران للقاعات الدراسية 2

 2018 عمل وتركيب لوحة تعريفية 3

 .شهادات التقديركتب الشكر ، الجوائز  و 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2006 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية-عميد كلية االدارة واالقتصاد 1

 2007 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية-عميد كلية االدارة واالقتصاد 2

 2008 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية-االدارة واالقتصادعميد كلية  3

 2009 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية-عميد كلية االدارة واالقتصاد 4

 2011 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية-عميد كلية االدارة واالقتصاد 5

 2012 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية-واالقتصادعميد كلية االدارة  6

 2013 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية-عميد كلية االدارة واالقتصاد 7

 2006 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 8

 2007 عمادة كلية االدارة واالقتصاد كربالءجامعة -عميد كلية االدارة واالقتصاد 9

 2008 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 10

 2009 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 11

 2011 االدارة واالقتصادعمادة كلية  جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 12

 2012 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 13

 2013 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 14

 2014 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 15

 2015 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 16

 2016 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 17

 2015 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد-عميد كلية االدارة واالقتصاد 18

 2016 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد-االدارة واالقتصادعميد كلية  19



 

 

 

 

 

 

 

 2015 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة المستنصرية-عميد كلية االدارة واالقتصاد  20

 2016 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعةالمستنصرية-عميد كلية االدارة واالقتصاد 21

 2016 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة بابل  -واالقتصادعميد كلية االدارة  22

 2017 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 23

 2018 عمادة كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء-عميد كلية االدارة واالقتصاد 25

 2008 رئاسة جامعة القادسية  رئيس جامعة القادسية  26

 2007 رئاسة جامعة القادسية  رئيس جامعة القادسية  27

 2009 رئاسة جامعة القادسية  رئيس جامعة القادسية  28

 2009 رئاسة جامعة كربالء  رئيس جامعة كربالء  29

 2010 رئاسة جامعة كربالء رئيس جامعة كربالء  30

 2012 جامعة كربالءرئاسة  رئيس جامعة كربالء  31

 2016 رئاسة جامعة بابل   رئيس جامعة بابل  32

 2012 االمانة العامة للعتبة الحسينية االمين العام للعتبة الحسينية  33

وزارة التعليم العالي والبحث  وزير التعليم العالي والبحث العلمي 34
 العلمي

2018 

 2018 رئاسة جامعة المثنى   رئيس جامعة المثنى  35

 2016 عمادة كلية االدارة واالقتصاد عميد كلية االدارة واالقتصاد /جامعة المثنى 36

 2017 عمادة كلية االدارة واالقتصاد عميد كلية االدارة واالقتصاد /جامعة المثنى 37

 2018 عمادة كلية االدارة واالقتصاد عميد كلية االدارة واالقتصاد /جامعة المثنى 38

 التي يجيدها  : اللغــات 

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت 

 حمرتف عربي 1

 متوسط انكليزي 2

  اخرى  3

 


