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 سناء جواد كاظم حسن السعيدي:  الثالثي و اللقب  ـمـــــــــاالســ

 كلية االدارة واالقتصادالكليـــــــــــــــة : 

  1973-2-3: الد ــتاريخ الميـ

 /   -الزوجية : الحالة

 كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمال :    صــــــالتـخـص

 دكتور استاذ مساعداللقب العلمي : 

  تدريسي: ةــــــــــالوظيف

 جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد:        عنوان العمل

 sana.kadhim@qu.edu.iq : االلكتروني الرسمي البريد 

 الوظائف التي شغلها 

 المالحظات تاريخ اشغالها  الوظيفة  ت

 - 2006 امين مجلس كلية 1

 - 2011 مسؤلة مكتبة الكلية 2

 - 2012 مسؤلة مكتبة الكلية 3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2023-2005 مفرر الدراسات العليا -مقرر قسم االقتصاد

 

 المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة المؤهل العلمي

 بكالوريوس

 

 1996-1995 االدارة واالقتصاد القادسية

 2005 - القادسية الماجستير

 الدكتوراه

 

 2020 - القادسية

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 - - - أخرى

 

 االلقاب العلمية

 

 

 

 

 

 البحوث العلمية 

 سنة النشر أسم البحث  ت

 2007 االستراتيجيات التنافسية ودورها في تحديد الخيار الستراتيجي  1

 2006 اثر الرضا الوظيفي في االبداع التقني 2

 2005 ي السياسة االقراضيةفدور تكنولوجيا المعلومات  3

على معدالت االثر ومخطط باريتو في السيطرة  توظيف مخططي السبب 4

 التلف

2009 

 دور راس المال الفكري قي اختيار استراتيجيات التغيير المناسبة 5

 

2013 

 

 

 

 

 2014توظيف القدرات المميزة لتعزيز التسويق الريادي 6

 2014تحليل العوامل المؤثرة على تحول الزبون _تأطير نظري وبناء مقياس 7

 2016االستراتيجية  دور القابليات التنظيمية في تعزيز المرونة8

 2019امكانية توظيف ممارسات ادارة المعرفة في ادارة االزمات  9

 2019دور القابلية االمتصاصية للمعرفة في تعزيز االبداع المفتوح 10

 2019توظيف القابلية االمتصاصية للمعرفة في تعزيز انغماس الزبون 11

 2019 راقيةدراسة متطلبات التنمية المستدامة في الجامعات الع12

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

  2006 مدرس مساعد 1

 2008 مدرس 2

 2014 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

13- Diagnosing the relationship between organizational learning mechanisms and 

strategic knowledge - an analytical study of the opinions of a sample of faculty 

members in private schools – AL-Diwaniyah. 

14- Testing relationship between knowledge integration and knowledge sharing 

behavior. 

 

15-The role of the characteristics of knowledge  "  makers" in improving embodied” 

knowledge An analytical study of the opinions of managers of Telecom companies 

- in the Middle Euphrates. 

16. The Role Of Information” Privacy In Crisis” management  

An Analytical Study of The Opinions of The Teaching Staff in The 

Technical College / Al-Musayyib. 

17- The combined effect of Green” intellectual capital and Knowledge 

management” maturity on Knowledge” performance 

18- The Impact of Innovation Capabilities on Customer Knowledge 

Management: the Moderating Role of Organisational Culture. 

19- THE COMBINED EFFECT OF CAPABILITIES AND 

COGNITIVE FLEXIBILITY IN ACHIEVING CUSTOMER 

AGILITY-AN ANALYTICAL STUDY OF THE VIEWS OF A 

SAMPLE FROM MANAGERS AND EMPLOYEES OF ZAIN 

TELECOM COMPANY IN AL-DIWANIYA 

20- COMBINED IMPACT OF EMBEDDEDNESS KNOWLEDGE AND 

SPECIFIC KNOWLEDGE IN REDUCING STRATEGIC DRIFT. 

 

21- THE EFFECT OF SPECIFIC KNOWLEDGE ON STRATEGIC 

DRIFT: AN ANALYTICAL STUDY OF THE OPINIONS OF 

ADMINISTRATIVE LEADERS IN PRIVATE UNIVERSITIES IN 

CENTRAL AND SOUTHERN 

 و الكتب المنهجية  الكتب المؤلفة أو المترجمة

 :التي أشرف عليها الرسائل واالطاريحعدد 

 العدد االشراف  ت

 2 دبلوم عالي 1

 2 ماجستير  2

 - دكتوراه 3

 

 التي شارك فيها و ورش العمل  العلميةوالندوات المؤتمرات 



 

 

 

 

 

 

 

 –) حضور نوع المشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 مشاركة ( 

 ) بحث / بوستر حضور(
 حضور ومشاركة السليمانية 2016 مؤتمر السليمانية 1

2 = 2019 = = 

 = كربالء 2019 مؤتمر كربالء 3

 = قادسية 2014 مؤتمر القادسية 4

5     

6     

 

 

 

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 التاريخ  مؤقتة -نوعها  دائمية  اللجنة  ت

 -2022-2005 دائمية لجنة امتحانية 1

2 - = 2006 

 2007 = تدقيق 3

4 = = 2011 

 2012 = ارشاد تربوي 5

 2014 = ارشاد تربوي 6

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 نعم  ابحاث علمية تقويم 

 حضورندوات ودورات تعليم مستمر متعددة المبادرات العلمية 

 5 للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

 - براءات االختراع 

 - التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 قمت بتدريسها المقررات الدراسية التى

 بكالوريوس ماجستير دكتوراه (  -ماجستير-) بكالوريوس ت



 

 

 

 

 

 

 

   تسويق 1

   قراءات لغة انكليزية 2

   ادارة موارد بشرية 3

   مبادىء محاسبة 4

   ادارة دولية 5

   ادارة محلية ) دبلوم عالي( 6

 

 

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

 2014 تزيين الكلية  1

 2015 اعمار الكلية 2

 2018 تزيين الكلية  3

4   

5   

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

   كتاب شكر وتقدير من جهات متعددة 25 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي يجيدها  : ات ــاللغ



 

 

 

 

 

 

 

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت 

 = عربي 1

 متوسط انكليزي 2

 = اخرى  3

 


