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تصميم نظام التصنيع الرشيق باستخدام خارطة تدفق القيمة وتأثيره   الدكتوراهعنوان اطروحة 
في تحسين االنتاجية )دراسة حالة مدعومة بالمحاكاة في مصنع 

 اطارات الديوانية(

 إدارة الجودة  االهتمام البحثي

 

 

 العلمية االلقاب

 

 البحوث العلمية 

 السنة العدد والمجلد عنوان المجلة صفة البحث عنوان البحث ت 

مبادئ ادارة الجودة الشاملة ودورها   1

باستخدام نموذج  التغيير المنظمي
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منشور -مشترك مجلة مركز دراسات  

 الكوفة
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 AL-Qadisiyah منشور -منفرد  اثر ادارة الجودة الشاملة على االداء 2

Journal For 

Administrative 

and Economic 

sciences 

10(3) 2008 

االنماط القيادية واثرها في التعلم  3

 التنظيمي

منشور -مشترك المؤتمر العلمي األول  

لكلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة القادسية 
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ادارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها  4

 في كليات جامعة القادسية

 AL-Qadisiyah منشور -منفرد 
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Administrative 

12(2) 2010 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت
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and Economic 

sciences 

اثر استراتيجيات واساليب التغيير  5
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التصنيع الرشيق باستخدام تصميم نظام  10

خارطة تدفق القيمة دراسة حالة في 
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 االدارية
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 /جامعة القادسية 

 2011 

12 The effect of 5S methodology 

on improving the quality of 

health services (An analytical 

and exploratory study of the 

opinions of a sample of 

doctors and medical staff at 

Imam Al-Hussein Teaching 

Hospital in Thi-Qar) 

 JOURNAL OF منشور -مشترك

ADMINISTRAT

ION AND 

ECONOMICS 

9(35) 2020 

13 The Mediating Effect Of 

Supply Chain Flexibility And 

Agility Between Partnerships 

With Supplier, Customer 

Relationship, Variety 

Management Strategy And 

Manufacturing Excellence in 

منشور -مشترك  Multicultural 

Education 

 

Volume 7, 

Issue 8, 2021 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

General Company For The 

Automotive Industry of 

Babylon /Alexandria 

14 The Effect Of Visual 

Simplicity In Product Design 

On The Quality And 

Aesthetic Of The Product 

منشور -مشترك  Multicultural 

Education 

 

Volume 7, 

Issue 8, 2021 

2021 

15 The Role of Total 

Productivity Maintenance In 

Improving The Overall 

Equipment Efficiency: A 

Case study 

منشور -مشترك  Multicultural 

Education 

 

Volume 7, 

Issue 5, 2021 

2021 

جودة االسترداد االنكتروني في  تاثير 16

تحقيق رضا انزبون من خالل الدور 

تقبل التكنولوجيا  الوسيط النموذج

دراسة تحليلية الراء زبائن مواقع 

 التسوق االلكتروني

منشور -مشترك مجلة الدراسات  

 المستدامة

المجلد الثالث 

 اإلصدار الثالث

2021 

17 The Effect of Waste 

Management on Green 

Production Practices: The 

Mediating Role of Green 

Self-Efficacy 

منشور -منفرد   International 

Journal Of 

Business Society 

(IJO-BS)   

 Volume 6 , 

Issue 6, 

2022  

2022 

18 Total Quality Management 

as a Philosophy to Improve 

the Performance of the 

Academic Organization 

مقبول  -مشترك

 للنشر

Journal of 

Control and 

Decision 

)قبول بنشر 

بتاريخ 

(22/3/2022 

2022 

تأثير المسح البيئي االستراتيجي في  19

 إدارة االزمات

دراسة تحليلية  آلراء عينة من الكادر 

 -الطبي في مستشفى محمد الموسوي 

 ذي قار 

منشور -مشترك بحث منشور في  

المؤتمر العلمي 

الخامس عشر لكلية 

اإلدارة واالقتصاد 

 /جامعة كربالء

 2021 

في تحسين جودة  S5تأثير منهجية  20

الخدمة الصحية ) دراسة تحليلية آلراء 

عينة من األطباء والكادر الطبي في 

مستشفى االمام الحسين التعليمي في ذي 

 قار (

منشور -مشترك  ECONOMICS 

AND 

ADMINSTRATI

ON STUDIES 

JOURNAL 

(EASJ) 

 2021 

21 Using Fuzzy Quality 

Function Deployment in 

Sustainable Product Design 

:Case Study in the Kufa 

Cement Factory 

منشور -مشترك  Specialusis 

Ugdymas 

1(43) 2022 

22 Deployment Of The Fuzzy 

Quality Function And Its 

Role In Achieving 

Sustainable Design: A Case 

Study In The Kufa Cement 

Factory 

منشور -مشترك  AL-Qadisiyah 

Journal For 

Administrative 

and Economic 

sciences 

24(2) 2022 

23 The effect of electronic 

service quality in achieving 

customer satisfaction 

منشور -مشترك  AL-Qadisiyah 

Journal For 

Administrative 

24(1) 2022 



 

 

 

 

 

 

 

through the mediating role of 

the technology acceptance 

model 
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دة جوتأثير ثقافة الرشيق في تحسين  24

الخدمة التعليمية دراسة تحليلية آلراء 

عينة من القيادات الجامعية في كليات 

 جامعة القادسية

منشور -مشترك مجلة مركز دراسات   

 الكوفة

1(64) 2022 

25 Impact Of Soft Practices Of 

Total Quality Management 

To On Individual 

Readiness For Change Based 

On Quality Of Work Life 

Intermediary Role 

An analytical study of the 

opinions of a sample of 

workers in the Maysan Oil 

Company 

منشور -مشترك  AL-Qadisiyah 

Journal For 

Administrative 

and Economic 

sciences 

 2021 

تأثير ادارة الجودة الشاملة على جودة  26

تحليلية آلراء عينة حياة العمل دراسة 

 من العاملين في شركة نفط ميسان

منشور -مشترك مجلة الدراسات  

 المستدامة 

 2021 

 

 و الكتب المنهجية  الكتب المؤلفة أو المترجمة

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

 :التي أشرف عليها الرسائل واالطاريحعدد 

 العدد االشراف  ت

 3 عاليدبلوم  1

 7 ماجستري  2

 - دكتوراه 3

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها و ورش العمل  العلميةوالندوات المؤتمرات 

مشاركة  –) حضور نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 ) 

 ) حبث / بوسرت حضور(

املؤمتر العلمي االول لكلية االدارة  1

 واالقتصاد جامعة القادسية

 حضور ومشاركة القادسيةجامعة  2009

املؤمتر العلمي الثاني لكلية االدارة  2

 واالقتصاد جامعة القادسية

 حضور ومشاركة جامعة القادسية 2011

 حضور ومشاركة جامعة كربالء 2016 مؤمتر جامعة كربالء 3

 حضور ومشاركة جامعة كربالء 2018 مؤمتر جامعة كربالء 4

 حضور ومشاركة  جامعة كربالء  2021 مؤمتر جامعة كربالء  5
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 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة ت

 2011 دائمية جلنة امتحانيه  1

 2014 دائمية جلنة تدقيق 2

 2012 دائمية جلنة ارشاد تربوي 3

 2013 دائمية جلنة ارشاد تربوي 4

 2014 دائمية جلنة تقييم مواصفات اجلودة  5

 2014 مؤقتة جلنة جرد الكلية 6

 2022-2021  جلنة التصنيف الوطين للجودة  7

 2023-2022  جلنة التصنيف الوطين للجودة 8

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 نعم  احباث علمية تقويم 

 الندوات واملشاركة يف العديد من دورا التعليم املستمرحضور العديد من  املبادرات العلمية 

 نعم للرسائل واالطاريح تقويم علمي 



 

 

 

 

 

 

 

 - براءات االخرتاع 

 - التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

دكتوراه  -ماجستري-) بكالوريوس ت

 ) 

 بكالوريوس ماجستري

 *  ادارة مبادئ 1

 *  حماسبة  مبادئ 2

 *  حماسبة ادارية  3

 *  ادارة مالية  4

 * * ادارة االنتاج والعمليات  5

 * * نظم ادارة اجلودة والبيئة 6

 *  جتارة الكرتونية  7

 *  ادارة التسويق 8

 * * نظم ادارة اجلودة والبيئة 9

املسؤولية االجتماعية واألخالقية  10

 للشركات 

  دبلوم عالي ختطيط اسرتاتيجي  

 * دبلوم عالي ختطيط اسرتاتيجي   اإلدارة احمللية  11

 *  إدارة املشاريع  12

 *  حوكمة الشركات  13

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

 2014 تزيين الكلية  1

 2015 اعمار الكلية 2

 2018 تزيين الكلية  3
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 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير



 

 

 

 

 

 

 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2022-2003 جامعة القادسية  وتقدير كتاب شكر  50 1

  جامعة القادسية  شهادات تقديرية  10 2
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4    

5    
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 التي يجيدها  : ات ــاللغ

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت 

 حمرتف عربي 1

 متوسط انكليزي 2

  اخرى  3

 


