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 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 ٢٠1٢ ادارة اخلطر التامني ادارة االعمال 1

  ادارة املصارف ادارة االعمال ٢

 دارة املخاطر املالية ا

٢٠1٥/٢٠٢٠ 

٢٠٢/٢٠٢1  

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): رابعا"

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 تقييم رساله ماجستري  1

لنقل املعلومات   var ستخدام تقنيةال

 ملفوضية االتتخابات

 ٢٠1٨ ادارة االعمال    

 رسالة ماجستريمناقشة  ٢

واقع التخطيط االسرتاتيجي /ملكاتب 

 املستلقة لالنتخابات املفوضية 

 ٣ماجستري عدد   رسائلمناقشة 

 اشراف على رسالة ماجستري

 .ادارة املوهبة وتاثريها على األداء العالي 

دراسة تطبيقية لعينه من موظفي داىرة 

 / فرع دياىلاالتصاالت 

 ادارة االعمال

 

 

 

 أدارة  اعمال

 

٢٠1٩ 

 

 

 

٢٠٢1  

٢٠٢1 

 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

بغداد/مقر وزارة التعليم العالي     ٢٠1٦ القيادة الرشيدة واالصالح االداري 1 ) حبث / بوسرت حضور(

 والبحث العلمي

 مشاركة 

الواقع االدارة يف العراق بني  ٢

 واملستقبل

 مجعية ادارة االعمال/   اربيل ٢٠1٧

 / جامعة كوية

ضعف دراسة واشخيص نقاط 

اخلدمة التعليمية  جودة

 باستخظام مدخل)(

الثاني للعلوم املؤمترالعلمي الدولي  ٣

 / بابري ةاإلنساني

 سر التواصل العلميج

العالقة بني مقدرات الذكاء  عالء الدين تركيا / االنيا ٢٠1٩   

الشعوري ملقدم اخلدمة 

 واالرتب

بالعلم والعمل ترتقي جامعاتنا  4

 االهلية حنو العاملية

التعليم اجلامعي / مقر وازرة  ٢٠1٨    

 التعليم العالي

تاثري ادارة احلودة الشاملة 

 يف ختفيف عبء االخطار

وقطاعات االعمال اسهام اجلامعات  ٥

اجلوانب االقتصادية يف تدعيم 

 واملالية واالدارية

 يف اخنفاض ةتشخيص املؤثر جامعة  كربالء   ٢٠1٧

 اال ض1الوعي التاميين .. 

يف اجناح الربنامج دور اجلامعات  ٦

 احلكومي

التنمية املستدامة يف  جامعة كربالء  ٢٠1٨

اجلامعات العراقية/ مدخل 

 املوارد البشرية 

  االخرى: األنشطة العلمية  سادسا" 

 خارج الكلية داخل الكلية

ومه املوس االعمال قسم ادارةبالندوة العلمية التخصصية لاملشاركة 

 الواقع والطموحاالدارة الرتبوية 

 حضور  حماضرات ملؤسسة مسا للتنمية املستدامة

عن ادارة اجلودة   القاء حماضرات يف مديرية الرتبة واالشباب حضور ندوات بقية االقسام

 الشاملة

)دور ممارسات ببحث  كلية االدارة واالقتصاد رمبؤمتاملشاركة 

يف اجلامعات ادارة اجلودة الشاملة يف يف تعزيز االستدامة 

 العراقية (

 

واملصرفية وحضور ورش وندوات  املاليةقسم حضورة لورشة عمل 

 لقسم االقتصاد واالحصاء واحملاسبة  ...

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : "سابعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 والبحثالعالي كتاب شكر من وزير التعليم  1

 العلمي لكافة اعضاء الهئيات التدريسية

 ٢٠٢٠ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االدارة كتاب شكر وتقدير من عميد كلية  ٢

 واالقتصاد

 ٢٠٢٠ عمادة كلية االدارة واالقتصاد

 لوزراءاالمين العام لمجلس كتاب شكر من  ٣

 الهيىة التدريسية .. أعضاءلكافة 

 ٢٠٢٠ الوزراءلمجلس  العامةاالمانه 

بتاريخ  الجامعة رئيسكتاب شكر من  4

١٩/٧/٢٠٢٠ 

 ٢٠٢٠ جامعة القادسيه   رئاسة

 ٢٠٢١ كلية االدارة واالقتصاد االدارة واالقتصاد كتاب شكر من عميد كلية ٥

٦    

٧    

 

 البحوث العلمية :ثامنا"

 سنة النشر البحث أسم  ت

وة من الرغبة بدفع عال،  والدعاية الشفويه نية البقاء الزنونديناميكية العالقة بني التزام  1

 خالل الدور التفاعلي للصورة الذهنية للشركة .

٢٠1٥ 

٢ The effect of perceived services  justice  on customer  

patronage, and word of mouth communication  

٢٠1٨ 

الدور التفاعلي لقيمة الزبون يف العالقة بني جودة البيئة املادية واالجتماعية وبهجة  ٣

 الزبون

٢٠1٩ 

 ٢٠1٩ الثقافة التسويقية والعقد النفسي على االلتزام الشعوري للزبون تاثري 4

وتاثريها على التزام الزبون  العالقة التكاملية لني كلف التحول ،القيمة املدركة، ورضا ٥

 الزبون .

 منشورين سكوبس حبثني

٢٠1٧   

 

٢٠٢1 

 تقييم البحوث  :"تاسعا

 التقييم سنة تقييم بحوث ت

 2020 في االداء الجامعيمدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة /تقييم بحث  1

 2020 البناء عن مخالفاتاالدارة مسؤولية  / بحث تقييم 2



 

 

 

 

 

 

 

 

دور ممارسات ادارة الجودة الشاملة في تعزيز االستدامة تقييم  /: 3

 .في الجامعات 

201٩ 

 2020 التوجه الريادي في تحقيق االداء المستدام تقييم بحث /  4

 2020 القيادة الخادمة ودورها في تحقيق االداء المستدامتقييم بحث /  5
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