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 :الخبرات العملٌة

 الفترة الزمنٌة جهة العمل الوظٌفة

 الى من

علوم لوزارة ا مسؤول شعبة االدارٌه
 والتكنولوجٌا

2/8/2017 23/8/2018 

مسؤول وحدة التأهٌل 
 والتوظٌف

جامعة المادسٌة /كلٌة 
 االدارة وااللتصاد

28/11/2021 10/1/2022 

مسؤول شعبة التوظٌف 
 والمالن

جامعة المادسٌة/ رئاسة 
 الجامعة

 مستمر 5/1/2022

 
 
 

 البحوث
 

 عنوان البحث

1-The role of customer acumen in adopting new products 
A survey of opinions of a sample of delegates of mobile 
phone sales in Iraq Atheer Abdul Amir Hassouni' 

 
Adaweya Hatem Hassan 

 
partment of Business Administration, College of 
Administration and Economics/University of Al-Qadisiyuii, 

 
Atheer.Almashady@qu.edu.iq,) 

 
partment of Business Administration, College of 
Administration and Economics 

2-EMPLOYING PERCEIVED EQUITY OF 
EDUCATIONAL SERVICE RECOVERY SYSTEMS TO 
IMPROVE AN ORGANIZATIONS REPUTATION AN 
EXPLORATORY STUDY OF THE OPINIONS OF A 
SAMPLE OF FACULTY MEMBERS AND STUDENTS IN 
PRIVATE COLLEGES IN THE MIDDLE EUPHRATES 
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PROVINCES IN 
  IRAQ 
Hussein Falah Ward1,Adaweya.H.Hassan2 
1,2Administration&Economics College/University of Al-
Qadisiyah,Iraq 

 

3--Enhancing Customers Commitment To Market 
Maturity:An Applied Study Of The Opininons Of A Sample 
Of Iraqi Commercial Bank Customers 
Adawiya.Hatem.Hassan1 

 

4--Employing price policies to achieve customer loyalty: 
An analytical study of the opinions of a sample of 
customers of Korek Telecom Company 

 

    اثر جمالٌة المنتج فً تبنً المنتجات الجدٌدة     -5
 أ.د اثٌر عبداالمٌر حسونً      الباحث عدوٌة حاتم حسان 

 نشر فً مجلة الدراسات المستدامة  

 
 المؤتمرات والندوات العلمٌة وورش العمل التً شاركت بها:

 ت
عنوان الدورة او 

 الورشة

نوع المساهمة 
)محاضر ، 

 مشارن(
 مكان الامتها تارٌخ انعمادها

1- 
ورشة التسوٌك 
الوردي واثره 
 على نٌة الشراء

 22/2/2022 محاضر
عبر برنامج 

 زووم

2- 

التدرٌب على 
النظام الخاص 

بمعلومات 
الخرٌجٌٌن 

 االوائل 

 13/3/2022 مشارن
عبر برنامج 

 زووم

3- 
دورة التخطٌط 

 االستراتٌجً
 مشارن

فً  139
3/4/2018 

ز الوطنً المرك
للتطوٌر 

االداري تمنٌة 
المعلومات/ 

شعبة التطوٌر 
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االداري فً 
 الدٌوانٌة 

النتٌجة / امتٌاز 
الثانً من  91

 الربع االول

4- 
دورة الجاسبات 

 االلكترونٌة 
 النتٌجة جٌد جدا 9/8/2005 مشارن

5- 
دورة استخدام 

البصمة 
 االلكترونٌة

 مشارن

فً  7176
26/6/2014 

انعمدت 
 1/7بتارٌخ
 3/7لغاٌة 

/2014 

 100النتٌجة 
 امتٌاز عالً 

6- 

التسوٌك 
االخضر واثره 

فً تحمٌك التنمٌة 
 المستدامة

 محاضر
11/11/2022 

 ندوة الكترونٌة 
عبر برنامج 

 زووم

7- 

االحتراق 
الوظٌفً 

وسترتٌجات 
 التعافً

 محاضر 
6/11/2022 

 حلمة نماشٌة
 كلٌة الصٌدلة

8- 

فاعلٌة التسوٌك 
الصحً فً 

ٌك التنمٌة تحم
الصحٌة 
 المستدامه

 محاضر
28/9/2022 

 مشاركة مؤتمر
كلٌة المستمبل 

 /باٌل

 

المشاركة فً 
المؤتمر العلمً 

الدولً االول 
للعلوم 

 الصٌدالنٌة

 محاضر
28-
29/9/2022 

كلٌة المستمبل 
 /بابل

9- 

اهمٌة التعلٌم 
الجٌد مابعد 
التعافً من 

كورونابالتركٌز 
على التنمٌة 

 محاضر

8/8/2022 
مشاركة حلمة 

نماشٌة بالتعاون 
مع مؤوسسة 
سما االبتكار 

لاعة المهندسٌن 
 /فرع المادسٌة
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دفها المستدامة وه
 الرابع 

للتنمٌة 
 المستدامة

10- 

دور موالع 
التواصل 

االجتماعً فً 
زٌادة ظاهرة 

العنف 
االلكترونً ضد 

 الفتٌات

 محاضر

23/8/2022 
حلمة نماشٌة 
بالتعاون مع 

مؤوسسة سما 
بتكار للتنمٌة اال

 المستدامة

لاعة 
المهندسٌن/ 

 فرع المادسٌة

11- 
كٌفٌة التوثٌك فً 

متن الدراسة 
 APAباسلوب 

 حضور

20/7/2022 
مع منصة 
الباحثٌن 

واالكادٌمٌن 
 واكاٌدٌمٌة اٌفاد

عبر برنامج 
 زووم

12- 
دورة االدارة  

 الشامله
 22/8/2022 محاضر

مركز التعلٌم 
 المستمر

13- 

ب دورة االسالٌ
الحدٌثة فً اعداد 

خطة التنبؤ 
 االلتصادي

 22/3/2022 محاضر

وحدة التدرٌب 
الصٌفً 
والتعلٌم 
 المستمر 

14- 

الدور التفاعلً 
لراس المال 
النفسً فً 

تحمٌك االرتجال 
 التنظٌمً

 لسم االلتصاد 26/10/2021 حضور

15 

االخطاء 
االمالئٌة 

واللغوٌة الشائعة 
فً الرسائل 

واالطارٌح عند 
الدراسات  طلبة

العلٌا للطلبة 
 الغٌر اختصاص

 لسم االلتصاد 14/10/2021 حضور

16 
االلتصاد 

االخضر كنموذج 
تنموي جدٌد 

 لسم االلتصاد 21/10/2022 حضور 
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لدعم ابعاد التنمٌة 
المستدامة فً 

 العراق

17 

التكنولوجٌا 
المالٌة ودورها 

فً تعزٌز 
الشمول المالً 
للدول العربٌة 

 حالة دراسٌة

 لسم االلتصاد 28/11/2022 ر حضو

18 
فوائد واستخدام 

 الرٌاضة المنزلٌة
 لسم االلتصاد 28/10/2021 حضور

19 
دورة التخطٌط 

 االسترتٌجً
 مشارن

/فً 139
3/4/2018 

الوطنً المركز 
للتطوٌر 
منٌة االداري ت
 المعلومات

20 
دورة استخدام 

 برنامج البصمة 
 مشارن

فً  7176
26/6/2014 

لسم تطوٌر 
كوادر ال

 والكفاءات

21 
المؤتمر العلمً  

الثانً للنشاطات 
 الطالبٌة

 جامعة المادسٌة الكترونً حضور

  
 التشكرات:

 ت
الجهة المانحة 
لكتاب الشكر 

 والتمدٌر

رلم االمر 
الدٌوانً او 
الوزاري او 
الجامعً او 

 االداري

 تارٌخه
سبب الشكر 

 والتمدٌر

1 

عمٌد كلٌة 
االدارة 

وااللتصاد/ 
 جامعة المادسٌة

207 3/4/2022 

حصول المسم على 
المرتبة الثانٌة فً 
التصنٌف العرالً 

 للجامعات 

2 
رئٌس الجامعة 
وكالة/ جامعة 

 المادسٌة 
 انجاز مهام  31/1/2022 1426

انجاز مهام  27/1/2022 263كلٌة علوم  3
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الحاسوب 
وتكنولوجٌا 
 المعلومات 

مستحمات منتسبً 
 الجامعة 

 25/1/2022 338 هندسةكلٌة ال 4
انجاز مهام 

مستحمات منتسبً 
 الجامعة

 20/1/2022 131 كلٌة المانون  5
انجاز مهام 

مستحمات منتسبً 
 الجامعة

6 
المساعد 
 االداري 

444 13/1/2022 
انجاز اعمال عام 

2021 

 29/12/2021 2128 كلٌة االثار 7
اكمال مهام 
 الترفٌعات 

8 
رئٌس الجامعة 
وكالة/ جامعة 

 المادسٌة
80320 2/6/2019 

اكمال اعمال لجنة 
االرشفة 

 االلكترونٌة

9 
رئٌس الجامعة 
وكالة/ جامعة 

 المادسٌة
1431 28/1/2019 

اكمال عمل لجنة 
 الجرد والمطابمة

10 
وزٌر التعلٌم 

العالً والبحث 
 العلمً 

3145 30/1/2020 
اكمال مهام لجان 

الترفٌعات واضافة 
 الخدمة

11 
مجلس محافظة 

 لمادسٌةا
34/12394 28/11/2017 

اداء المهام بهمة 
 وكفاءة

12 
وزٌر العلوم 
 والتكنولوجٌا

2255 11/6/2017 

متابعة مشروع 
مختبرات الطالات 

المتجدده مع جامعة 
المادسٌة واعمال 
تصامٌم المركز 

التخصصً 
لجراحة العمود 

 الفمري

 انجاز مهام 12/3/2014 410 مكتب المحافظ  13

14 
علوم وزٌر ال

 والتكنولوجٌا
44/1436 4/2/2014 

انجاز التجربة 
المٌدانٌة لتحسٌن 
االداء االنتاجً 
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لفروج اللحم 
باستخدام التمنٌة 

المغناطٌسٌة 
لمعالجة مٌاه 

 الشرب 

 1/12/2013 1464 مكتب المحافظ 15

انجاز التجربة 
المٌدانٌة لتحسٌن 
االداء االنتاجً 

لفروج اللحم 
باستخدام التمنٌة 

المغناطٌسٌة 
لمعالجة مٌاه 

 الشرب

 7/3/2013 1098 كلٌة الهندسة  16

المعرض العلمً 
والهندسً على 

ارض كلٌة الهندسة 
بالٌوبٌل الفضً 
 لجامعة المادسٌة

17 
وزٌر العلوم 
 والتكنولوجٌا

44/3619 14/4/2013 

المعرض العلمً 
والهندسً على 

ارض كلٌة الهندسة 
بالٌوبٌل الفضً 
 لجامعة المادسٌة

18 
رئٌس الجامعة 
وكالة/ جامعة 

 المادسٌة
8035 2/6/2019 

انجاز اعمال لجنة 
 االرشفة 

19 

وزارة العلوم 
والتكنولوجٌا / 

دائرة شؤون 
 المحافظات 

4891 19/8/2014 
اجتٌاز دورة 

استخدام البصمة 
 اللكترونٌة ا

 18/8/2021 18/1382 مكتب الوزٌر 20
انجاز مهام / عام 
 لمنتسبً الجامعة

 انجازمهام/ عام  6/5/2020  2/208 مكت الوزٌر  21

  14/4/2021 2/666 مكتب الوزٌر  22
عام الفنٌٌن 
 واالدارٌٌٌن

اكمال اعمال  29/12/2021 2128 كلٌة االثار  23
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 الترفٌعات 

 25/1/2022 338 ةكلٌة الهندس 24
كمال لجنة 

مستحمات منتسبً 
 الجامعة

 20/1/2022 194 كلٌة التمرٌض 25
اكمال محضر 

 9المادة 

26 
كلٌة االدارة 

 وااللتصاد
 اكمال اعمال 8/5/2022 269

27 
المساعد 
 االداري 

6813 21/6/2021 
احالة المساعد 

 للتماعد

28 
كلٌة التمانات 

 االحٌائٌة 
 كمال اعمالا 29/12/2021 2397

 15/5/2022 814 كلٌة االثار  29
معامالت انجاز 

 الخرٌجٌن

30 
كلٌة طب 
 االسنان 

273 22/11/2021 
انجاز محاضر 

 الترفٌعات 

 3/11/2022 13524 رئٌس الوزراء 31

االشتران 
واالشراف على 

سٌر انتخابات 
مجلس النواب 
العرالً لسنة 

2021 

 د المعلمبمناسبة عٌ 1/3/2021 432 الوزٌر 32

 8/3/2022 3368 رئٌس الجامعة  33

حصول لسم 
االلتصاد المرتبة 

الثانٌة فً التصنٌف 
العرالً 
للعام IRUللجامعات

2021 

 26/7/2022 8781 رئٌس الجامعة 34

تحدٌث بٌانات 
الخرٌجٌن وحملة 

الشهادات العلٌا 
لمنظومة مجلس 

 الخدمة

 تثمٌن جهود 22/5/2022 1310 كلٌة الصٌدلة 35

اكمال اجراءات  31/8/2022 10972 كلٌة التربٌة 36
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 تثبٌت العمود

 انجاز معامالت 17/10/2022 2920 كلٌة الزراعة  37

 انجاز اعمال 6/9/2022 3375 كلٌة العلوم 38

 28/9/2022 بال كلٌة الصٌدلة 39

مشاركة المؤتمر 
العلمً الدولً 
االول للعلوم 

الصٌدالنٌة فً كلٌة 
 المستمبل 

40 
لٌة التمانات ك

 االحٌائٌة
1674 5/9/2022 

اكمال اجراءات 
 تثبٌت العمود

41 
كلٌة الطب 

 البٌطري
2623 28/8/2022 

جراءات  الا اكمال
 تثبٌت العمود

42 
مؤسسة سما 

االبتكار للتنمٌة 
 المستدامة 

 8/8/2022 بال
المشاركة فً 

 الورشة 

43 
مؤسسة سما 

االبتكار للتنمٌة 
 المستدامة

 23/7/2022 بال
المشاركة فً 

 الورشة

44 
كلٌة طب 

 االسنان
2447 2/11/2022 

تدلٌك ملفات 
الترفٌعات الخاصة 
 بكلٌة طب االسنان

 27/10/2022 1392 كلٌة العلوم 45
تدلٌك ملفات 

الترفٌعات الخاصة 
 بكلٌة العلوم

 27/10/2022 1777 كلٌة االثار 46
تدلٌك ملفات 

الترفٌعات كلٌة  
 االثار

47 
الدارة كلٌة ا

 وااللتصاد
504 10/10/2022 

لجان االمتحانٌة 
والتدلٌمة للدراسات 

 االولٌة والعلٌا

48 
كلٌة طب 

 االسنان
2222 12/11/2021 

اكمال محاضر 
الترفٌعات 

 9المشمولٌن المادة 

 20/1/2022 131 كلٌة المانون 49
اكمال مستحمات 

 منتسبً جامعة
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 30/6/2022 817 الوزٌر  50
بات استكمال متطل

العام الدراسً 
2021-2022 

 25/10/2022 1136 الوزٌر 51

مواجهة التحدٌات 
االستثنائٌة وتحمٌك 

 االنجازات
واالستجابة الهداف 

 التنمٌة المستدامة

 
 

 :المحاضرات الدراسٌة

 المحاضرات ت

 مادة اسالٌب بحث المرحلة الرابعة لسم االلتصاد -1

 م االلتصادمادة الرٌاضٌات المرحلة االولى لس -2

 مادة الحاسوب المرحلة الثانٌة لسم االلتصاد  -3

 مادة اللغة االنكلٌزي المرحلة الثانٌة لسم االلتصاد -4

 
 
 
 جانلال

 التارٌخ   ت

تحدٌث بٌانات الخرٌجٌن وحملة  امر جامعً   1
 الشهادات العلٌا لمنظومة مجلس الخدمة

 17/3/2022فً 3842

ك صحة صدور البٌانات متابعة وتدلٌ امر جامعً 2
 والمعلومات الخاصة بالجامعة

 17/3/2022فً  3841

 9/6/2019فً 8191 لجنة الخدمة المتفرلة  امر جامعً 3

 19/4/2022فً  5273 لجنة الترفٌعات/ رئٌس اللجنة امر جامعً 4

عضو ارتباط فً لجنة تمكٌن المرأة  عضو ارتباط 5
 والطفل فً المحافظة

 7/2/2017فً 80

 9/4/2019فً  5257 لجنة تدلٌك امر جامعً 6

لجنة مطابمة جرد الموجودات الثابتة  امر جامعً  7
 والمخزنٌة

 14/10/2018فً 14826

 11/1/2022فً  280 لجنة والع الحركة التشغٌلٌة امر جامعً 8

 23/10/2018فً 15374 ارشفة اضابٌر الموظفٌن امر جامعً  9

 28/8/2012فً  399العداد نظام ارشفة  تشكٌل فرٌك عمل امر اداري 10
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 التارٌخ   ت

 الكترونٌة

تشكٌل فرٌك لتنظٌم االضابٌر الفرعٌة  امر اداري 11
 للمنتسبٌن

 26/12/2017فً  539

 10/11/2021فً  12648 لجنة اسناد للجنة الترفٌعات الوزارٌة امر جامعً 12

 30/10/2022فً  13167 لجنة اسناد للجنة الترفٌعات الوزارٌة امر جامعً 13

لجنة العالوات السنوٌة لمنتسبً رئاسة  امر جامعً 14
 الجامعة

 
 17/11/2021فً  13106

لجان الدائمة والمؤلتة / لجنة اعداد  امر اداري 15
 بطالات الدرجات الصباحٌة

 24/10/2021فً  273

 8/9/2022فً  223 لجنة السالمة الفكرٌة امر اداري 16

 8/9/2022فً  224 لفكرٌةلجنة السالمة ا امر اداري 17

تشكٌل لجان الدائمة والمؤلتة/ منالشة  امر اداري 18
البحوث التخرج الدراسات الصباحٌة 

 اللجنة االولى

 24/10/2021فً  273

تشكٌل لجان الدائمة والمؤلتة/ لجنة  امر اداري 19
 النشاطات الالصفٌة )المرحلة الرابعة(

 24/10/2021فً  273

ٌل لجان الدائمة والمؤلتة/ لجنة تشك امر اداري 20
 اعدادبطالات الدرجات الصباحٌة 

 19/9/2022فً 230

تشكٌل لجان الدائمة والمؤلتة/ منالشة  امر اداري 21
البحوث التخرج الدراسات الصباحٌة 

 اللجنة االولى

 8/9/2022فً  230

تشكٌل لجان الدائمة والمؤلتة/ لجنة  امر اداري 22
 المرحلة الرابعة(النشاطات الالصفٌة )

 8/9/2022فً  230
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