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 استاذ  اللقب العلمي األعمال إدارة العلميالقسم 

/ كلیة  كربالءجامعة  عنوان العمل
   واالقتصاد اإلدارة

 
 
 المؤھـــــالت العلمیة والشــــھـــادات الحـــــاصل علــــیھـــا: -ثانیاً : •

 

 ت
 العلمي المــــؤھـــــل

الدولة المانحة  السنة
 للشھادة

الجامعة / 
 الكلیة المعھد

 التخصص  الشھادة

االدارة   بالءرك  العراق  2002 ادارة اعمال  بكالوریوس  1
 واالقتصاد 

االدارة  ربالءك العراق 2005 ادارة اعمال  ماجستیر  2
 واالقتصاد 

نظریة منظمة  دكتوراه 3
 وسلوك تنظیمي

االدارة  بغداد العراق 2012
 واالقتصاد 
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 اإلسھامات العلمیة :  -ثالثاً : •

 

 البحوث العلمیة ت

 دور المستقبلیات المالیة في تخفیض مخاطر االسعار 1

 امكانیة تأسیس وحدات الثقة في المصارف العراقیة باعتماد تحلیل العائد والمخاطرة 2

  (Sherrod)ادارة وتصمیم محفظة القروض المصرفیة باعتماد تحلیل مؤشر جودة القرض وفق نموذج  3

 الممتلك والودائع ودورھما في تحدید السیاسة االقراضیة للمصرفراس المال  4

 تقییم االداء المصرفي باعتماد تحلیل نسب السیولة والربحیة 5

 قیاس جودة الخدمة المصرفیة في مصرف الرشید 6

 تقییم الموجودات السوقیة غیر الملموسة في اطار التوجھ نحو ادارة عالقات الزبون 7

 الوظیفي في تقلیل سلوك التھكم التنظیمي دور االنغراز 8

 خصائص القیادة الخادمة واثرھا في تعزیز ثقة المرؤوسین بالقائد 9

 توظیف المكانة الخارجیة المدركة من خالل الدمج التنظیمي في تعزیز االداء الوظیفي 10

 دور االحترام الداخلي المدرك في تعزیز الدمج التنظیمي للتدریسین 11

 تعزیز روابط العقد النفسي من خالل العدالة التنظیمیة المدركة 12

 امكانیة تطبیق الھندسة المتزامنة وانعكاساتھا في تحقیق المیزة التنافسیة 13

 مشاكل الفقر بین الواقع والیات القضاء علیھ 14

 دور العدالة التنظیمیة المدركة في التھكم التنظیمي 15

 العالي في االداء الوظیفي المتمیز دور انظمة عمل االداء 16

 عالقة الھیبة الخارجیة المدركة والعدالة التنظیمیة المدركة واثرھما في التھكم التنظیمي 17
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 دور العقود النفسیة في التھكم التنظیمي 18

 دور االحترام الداخلي المدرك في التماثل التنظیمي 19

 التنافسیة دور راس المال الفكري في تحقیق المیزة 20

 استراتیجیة لمواجھة عبء الزیارات الدینیة في العتبات المقدسةیف المرونة التنظیمیة والبشریة كتوظ 21

 تاثیر التسییس التنظیمي على السلوك االستباقي 22

 تاثیر جودة العالقات االجتماعیة في سلوك العاملین االستباقي 23

 واالداء الماليالعالقة بین التمویل بالملكیة  24

 تاثیر سلوكیات التمكین القیادي في جاذبیة االیدلوجیة التنظیمیة 25

 اثر سلوكیات التمكین القیادي في تنشیط البدائل التعویضیة للقیادة  26

 والوسطى تحلیل واقع الطاقة التنظیمیة المنتجة من وجھة نظر االدارة العلیا 27

 لوك المواطنة التنظیمیةدور ادارة االنطباع في تعزیز س 28

 الدور الوسیط لالستنزاف العاطفي في العالقة بین التسییس التنظیمي وسلوكیات العمل السلبیة 29

 سندات اسعار اسھمھالعن ترقیة وخفض التدریج االئتماني ل االعالناثر  30

 العالقة بین سلوك االستقواء في مكان العمل واالحتراق النفسي 31

 بین راس المال النفسي والصمت التنظیميالعالقة  32

 العالقة بین التھكم التنظیمي والتزام العاملین 33

 العالقة بین القیادة الرشیقة وبناء السمعة التنظیمیة من خالل الدور الوسیط لاللتزام التنظیمي 34

 تاثیر العدالة التوزیعیة في االستنزاف العاطفي 35

 الذاتي لصاع المعرفة في تعزیز عملیات ادارة الموھبةدور خصائص التحفیز  36

 راس المال الرمزي وانعكاسھ في القیادة المستنیرة 37

 اثر االعالن عن التدریج االولي للسندات في اسعار االسھم 38
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 -االشراف على االطاریح  والرسائل: -رابعا:
 البلد القسم  عنوان الرسالة او االطروحة الشھادة اسم الطالب ت
دور معوضات القیادة في العالقة بین  دكتوراه ضیاء فالح بناي 1

سلوك التمكین القیادي وجاذبیة 
 االیدلوجیة التنظیمیة

 العراق االعمالادارة 

توظیف حاكمیة المورد البشري في  دكتوراه  رشا عباس الربیعي 2
تعزیز االنغراز الوظیفي من خالل 

 الطاقة التنظیمیة المنتجة

 العراق ادارة االعمال

العالقة التفاعلیة بین ممارسات ادارة  دكتوراه سحر عباس حسین 3
الجودة والتوجھ الریادي ودورھما في 

تحقیق النجاح االستراتیجي : الدور 
 الوسیط لراس المال البشري

 العراق ادارة االعمال

اسحاق ناصر  4
 حسین

التراصف االستراتیجي ودوره في  دكتوراه
خصائص المنظمة المتعلمة من  تعزیز

خالل الدور الوسیط للمقدرات 
 الجوھریة في المنظمات

 العراق ادارة االعمال

تحلیل ادارة المخاطرة والعائد واثرھما  دكتوراه ھدیر خیون عاشور 5
في اختیار مكونات المحفظة 

 االستثماریة للمصرف

علوم مالیة 
 ومصرفیة

 العراق

المخاطرة القطریة في المحفظة اثر  دكتوراه نور صباح 6
 االستثماریة المثلى

علوم مالیة 
 ومصرفیة

 العراق

التدریج التغیر في االعالن عن اثر  دكتوراه عباس دمحم  سعدون 7
 االسھمعوائد االئتماني للسندات في 

  العادیة

علوم مالیة 
 ومصرفیة

 العراق

المدركة والعدالة عالقة الھیبة الخارجیة  ماجستیر ضیاء فالح بناي 8
التنظیمیة المدركة واثرھما في التھكم 

 التنظیمي

 العراق ادارة اعمال

دور انظمة عمل االداء العالي في  ماجستیر غازي عبد زید  9
االداء الوظیفي المتمیز من خالل الدور 

 الوسیط لمرونة الموارد البشریة

 العراق ادارة اعمال

سلوك تعزیز ادارة االنطباع في  دور ماجستیر نزار نوري كرار 10
 المواطنة التنظیمیة

 العراق ادارة اعمال

في تحقیق  لألداءدور التغذیة العكسیة  ماجستیر قصي ارزوقي 11
 مسارات التجدید االستراتیجي

علوم مالیة 
 ومصرفیة

 العراق

دور الثقافة التنظیمیة في تعزیز سلوك  ماجستیر شمران منتظر 12
 التنظیمیةالمواطنة 

 لبنان ادارة اعمال

 العراق ادارة اعمال اثر التمویل بالملكیة في االداء المالي  ماجستیر دمحم عباس 13
 العراق ادارة اعمالتأثیر التسیس التنظیمي على السلوك  ماجستیر حسین صبیح 14
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االستباقي من خالل الدور الوسیط 

 للعالقات االجتماعیة
العالقة بین القیادة الخادمة واالداء  ماجستیر دمحم محي 15

من خالل الدور  االبداعي للعاملین
 الوسیط للتمكین النفسي

 العراق ادارة اعمال

الدور الوسیط لالنغراز الوظیفي في  ماجستیر دمحم كامل  16
العالقة بین الصورة التنظیمیة المدركة 

 ومخرجات العمل 

 العراق ادارة اعمال

دور التماثل التنظیمي في تفسیر العالقة  ماجستیر عبد الغفور صمود 17
بین جاذبیة الھویة التنظیمیة واستعداد 

 العاملین للتغییر

 العراق ادارة اعمال

العالقة التفاعلیة بین القیادة التحویلیة  ماجستیر عزیزبیداء  18
وراس المال النفسي االیجابي في 

 تعزیز الجاھزیة التنظیمیة نحو االبداع

 العراق اعمالادارة 

  
 
 :  مشاركة في المؤتمرات والندواتال -: خامسا •

 
 المشاركة  بالمؤتمرات العلمیة

 تاریخ المشاركة الجھة المنفذة للمؤتمر عنوان المؤتمر ت

توظیف البحث العلمي في تحقیق االمن  1
 االقتصادي في العراق

جامعة كربالء كلیة 
 2015 واالقتصاد اإلدارة

جامعة كربالء كلیة  بالبحث االستراتیجي نبني مستقبلنا  2
 2007 االدارة واالقتصاد 

تعبئھ الطاقات والخبرات العلمیة من اجل  3
 اصالح االقتصاد العراقي 

جامعة كربالء كلیة 
 2009 االدارة واالقتصاد 

الجامعات وسوق العمل ـ المتطلبات  4
  2030واالحتیاجات رؤیا 

جامعة كربالء كلیة 
 2018 االدارة واالقتصاد 

5 
اسھام  الجامعات وقطاعات االعمال في 

تدعیم الجوانب االقتصادیة والمالیة 
 واالداریة 

جامعة كربالء كلیة 
 2017 االدارة واالقتصاد 

االمانة  العامة للعتبة  النسق االدراكي للعقل االنساني  6
 2018 الحسینیة المقدسة

 2016جامعة كربالء كلیة رؤى اكادیمیة لإلصالح االقتصادي والمالي  7
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 االدارة واالقتصاد  واالداري في العراق  

 
 الخبرات العملیة ( المواقع الوظیفیة التي تم شغلھا ):  -:سادسا

 

الدائرة / الكلیة  الوظیفة ت
 / الجامعة

 الفترة 

 الى من

كربالء/ االدارة  دیر التسجیلم 1
 2009 2007 واالقتصاد

مدیر وحدة قاعدة  2
 البیانات

رئاسة جامعة 
 2013 2011 كربالء

لعلوم رئیس قسم ادارة ا 3
 المالیة والمصرفیة

كربالء/ االدارة 
 2016 2014 واالقتصاد

 
 
 وشھادات التقدیر: والتقدیركتب الشكر  -:بعاسا •
 

 رقم وتاریخ الكتاب الجھة المانحة المناسبة ت

كلیة  المشاركة بمؤتمروتقدیر (شكر  1
 االدارة واالقتصاد/كربالء)

عمید كلیة االدارة 
 واالقتصاد /كربالء

2014 

شكر وتقدیر (المشركة بتدریب كوادر  2
 وزارة الشباب والریاضة

مدیر عام دائرة التنسیق 
 والمتابعة

2011 

شھادة تقدیریة (المشاركة بمؤتمر جامعة  3
 كربالء)

 2008 رئیس الجامعة

شھادة تقدیریة (المشاركة بمؤتمر جامعة  4
 كربالء)

 2009 رئیس الجامعة

كلیة شھادة تقدیریة (المشاركة بمؤتمر  5
 كربالء) االدارة واالقتصاد/

 2007 رئیس الجامعة

شھادة تقدیریة (المشاركة بمؤتمر جامعة  6
 كربالء)

 2007 رئیس الجامعة

 2008 رئیس الجامعةشھادة تقدیریة (المشاركة بمؤتمر كلیة  7
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 االدارة واالقتصد/ جامعة كربالء)

االمین العام للعتبة  شكر وتقدیر (المشركة بمؤتمر) 8
 الحسینیة المقدسة

2014 

شكر وتقدیر (المشاركة بمؤتمر كلیة  9
 د/ جامعة كربالء)ااالدارة واالقتص

 2012 عمید الكلیة

وتقدیر (المشاركة بمؤتمر كلیة شكر  10
 د/ جامعة كربالء)ااالدارة واالقتص

 2015 عمید الكلیة

 
 
 
 :لمناقشة طلبة الدراسات العلیا   والتقدیركتب الشكر  -:ثامنا •
 

 رقم وتاریخ الكتاب الجھة المانحة المناسبة ت

مكتب العمید / كلیة  دكتوراه )  اطروحة  شكر وتقدیر( مناقشة 1
 االدارة / جامعھ كربالء 

  2650العدد
 30/6/2015في 

2 
مكتب العمید /كلیة  دكتوراه ) مناقشة  اطروحة  شكر وتقدیر (

االدارة واالقتصاد/ 
 جامعة كربالء 

 3175العدد/ 
  6/9/2015في / 

3 
مكتب العمید / كلیة  ماجستیر ) مناقشة رسالة  شكر وتقدیر (

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء 

  3430العدد/ 
 11/10/2014في / 

4 
مكتب العمید / كلیة  الماجستیر ) مناقشة رسالة  شكر وتقدیر (

االدارة واالقتصاد / 
  جامعة كربالء

 

  3479العدد/ 
 2014/ 12/11في / 

5 

 دكتوراه ) مناقشة اطروحة  شكر وتقدیر (
 
 

العمید / كلیة مكتب 
االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

 2536العدد / 
 

 8/9/2016في / 
 
 

6 
مكتب العمید / كلیة  ماجستیر ) رسالة   مناقشة  شكر وتقدیر( 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  282العدد /   
/ 21/1في  /    

2016 
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7 
العمید / كلیة مكتب  دكتوراه ) مناقشة  اطروحة  شكر وتقدیر 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  367العدد / 
 2016/ 1/ 27في /  

8 
مكتب العمید / كلیة  شكر تقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  3939العدد / 
/ 11/ 16في /   

2015  

9 
/ كلیة  مكتب العمید شكر وتقدیر ( مناقشة اطروحة دكتوراه ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  639العدد :  
 2017/ 28/2في : 

10 
شكر وتقدیر ( مناقشة اطروحة دكتوراه ) 

  
مكتب العمید / كلیة 
االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  1782العدد: 
 2017/ 5/ 17في : 

11 
 مكتب العمید / كلیة شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر )  

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  2073العدد: 
 2017/ 6/ 14في : 

12 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة اطروحة دكتوراه )  

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  3195العدد: 
 29/8/2018في :  

13 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

واالقتصاد / االدارة 
 جامعة كربالء

  3320العدد : 
 2018/ 6/9في : 

14 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  329العدد : 
 2018/ 6/9في: 

15 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسال ماجستیر ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  2693العدد:  
 1/7/2018في : 

16 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة اطروحة دكتوراه ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  756العدد : 
 2018/ 21/2في : 

17 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

   3479العدد :  
 2014/ 11/ 1في :  

مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر )  18
االدارة واالقتصاد / 

  3430العدد :  
  2014/ 11/10في : 
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 جامعة كربالء

19 
مكتب العمید / كلیة  ( مناقشة اطروحة دكتوراه) شكر وتقدیر 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  2650العدد :   
 2015/ 30/6في : 

20 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة اطروحة دكتوراه ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  3175العدد : 
 6/9/2015في : 

21 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة اطروحة دكتوراه ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

 1639العدد :  
 2014/ 4/5في : 

22 
مكتب العمید / كلیة  مناقشة اطروحة دكتوراه ) شكر وتقدیر ( 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  258العدد :  
 2014/ 2/ 28في : 

23 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة كربالء

  2935العدد :   
 2013/ 10/ 2في :  

24 
مكتب العمید / كلیة   شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة القادسیة  

  751العدد:   
 2014/ 4/ 15في : 

25 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة اطروحة دكتوراه )

االدارة واالقتصاد / 
الكوفة   جامعة  

  3760العدد  :  
 2015/ 11/ 2في : 

26 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

االدارة واالقتصاد / 
 جامعة الكوفة

  2942العدد:   
 2015/ 9/ 17في :  

27 
مكتب العمید / كلیة  ) مناقشة رسالة ماجستیرشكر وتقدیر (

االدارة واالقتصاد / 
القادسیةجامعة   

  268العدد:  
 2015/ 16/9في :  

28  
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر) 

االدارة واالقتصاد / 
المستنصریة   جامعة   

   481العدد :  م ع  
 2016/ 1/ 26في :  

29 
مكتب العمید / كلیة  شكر وتقدیر ( مناقشة رسالة ماجستیر ) 

 االدارة واالقتصاد /
    بابل  جامعة

  2684العدد :   
 2018/ 6/ 2في :   

 
 



       
  كربالءجامعة         

      كلیة االدارة واالقتصاد 
  
  

      

30 
مكتب العمید /كلیة  شكر وتقدیر (مناقشة اطروحة دكتوراه)

االدارة واالقتصاد/ 
 جامعة كربالء

 3499العدد 
 14/10/2018في 

 
 
  : نشاط عضو الھیئة التدریسیة على صعید الكلیة/الجامعة/جھات أخرىتاسعا •
 الكلیةأ. عضویة اللجان في  •
 

 التاریخ رقم الكتاب عنوان اللجنة ت

لجنة تحقیقیة  فیما یخص مكتبة الدراسات  1
 العلیا وفتح الحاسبات والتالعب بھا  

 6/2/2014 8/534د/

لجنة تدقیقھ للنظر في التظلم مقدم منن  2
 قبل الطالبة  زینب حامد بنیان 

 16/3/1015 8/1189د/

 21/4/2015 1843 لجنة استالل بحوث  3

 24/4/2015 1841 لجنة استالل بحوث   4

 23/4/2015 1888 لجنة استالل بحث  5

لجنة امتحانیھ المشرفة على الدراسات  6
 العلیا 

2419 14/6/2015 

 21/5/2015 2208 لجنة استالل بحث  7

 10/6/2015 2402 لجنة استالل بحث  8

 17/5/2015 2137 لجنة استالل بحث  9

 28/5/2015 2308 لجنھ النظر في السرقات العلمیة  10

لجنھ تخص المطالعة في رسوب الطالب  11
 دمحم جبر ناھي 

2542 22/6/2015 

لجنة منح االجازات الدراسیة لمنتسبي  12
 الكلیة 

 2/2/2015 8/454د/

 2/3/2015 8/886د/ لجنة اعتراضات طلبة الدراسات العلیا  13

 
 



       
  كربالءجامعة         

      كلیة االدارة واالقتصاد 
  
  

      

لجنھ النظر في التظلم المقدم من قبل  14
 الطالبة ایمان حمید خضیر 

 15/5/2015 8/2112د/

لجنھ تحقیقیة ضد السیدة سعاد جبیر  15
 سلطان 

 26/1/2015 8/335د/

لجنھ النظر في اعتراضات النتائج النھائیة  16
 لتقییم اداء المدرسین 

1378 31/3/2015 

 1/12/2008 2367 لجنة فتح العروض  17

لحنة اعداد معرض وفلم وثائقي قبل موعد  18
 المؤتمر 

550 30/3/2009 

 20 1/08/ 28 140 لجنة مشتریات  19

 12/11/2008 2107   لجنھ استالم وتسلیم الدفاتر االمتحانیة  20

 22/3/2006 286 لجنة طبع ابحاث المؤتمر  21

لجنھ للمساھمة في عقد ندوة في قاعة   22
 الجامعة الكبرى 

194 22/2/2006 

لجنھ تحقیقیة للتحقیق مع مسؤول  23
 الخدمات 

1153 7/6/2009 

تشكیل فریق عمل في منھاج االدارة  24
 والسكرتاریة 

2 24/12/2008 

 18/1/2009 67 لجنة جرد  25

لجنة اشراف على االستالم والتسلیم بین  26
 مدیري المالیة 

1628 20/11/2006 

 9/2009/ 6  1ن  لجنھ المشتریات  27

لجنھ لألشراف لمتابعة نشاطات الطالب  28
 بالتنسیق مع شعبة التسجیل 

1194 18/9/2006 

 21/2/2008 2474 لجنة فحص جھاز داتا شو  29

 10/8/2009 1377 لجنة لتحدید االحتیاجات التكمیلیة للكلیة  30

 2018/ 5/7 2793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                جنة الترقیات العلمیة  31

 
 



       
  كربالءجامعة         

      كلیة االدارة واالقتصاد 
  
  

      

 3/6/2009 1134 لجنھ لتحدید الكتب الصالحة والكتب التالفة  32

 12/3/2007 374 لجنة الضیافة في المؤتمر العلمي الثاني  33

 2/9/2006 1137 لجنة مشتریات  34

 22/10/2006 1748 لجنة استقبال الطلبة  35

 12/1/1016 8/163د/ لجنة فتح العروض  36

لجنھ لتحدید احتیاجات الكلیة لوسائل  37
 االیضاح 

3198 12/10/2014 

لجنھ تقییم اعداد التدریسین المتفرغین  38
 جزئیا 

2551 1/8/2014 

 8/3/2014 8/912د/ لجنة انتقاء المتقدمین للدراسات العلیا  39

لجنة االحتیاجات من المباني ( لجنة  40
 الموارد البشریة ) 

 20/4/2012 8/1533د/

 8/7/2014 8/2376د/ لجنة تحقیقیة  41

 11/5/2014 8/1738د/ االقسام العلمیة )لجنة الجرد السنوي (  42

 17/8/2014 12671 لجنة للنظر في المخالفات المالیة  43

 30/11/2014       523دع لجنة مقاصة  44

لجنة النظر في تكسیر الزجاج للواجھة  45
 االمامیة لالستعالمات 

 27/10/2013 8/2954د/

لجنة تحقیق مع مدیر الحسابات ومسؤول  46
 السلف 

 8/9/2014 8/2849د/

 
 
 ب. عضویة اللجان في الجامعة •

 التاریخ رقم الكتاب عنوان اللجنة ت

 4/3/2013 3685 لجنة تحدید اخطاء االدارة  1

 
 



       
  كربالءجامعة         

      كلیة االدارة واالقتصاد 
  
  

      

لجنة تھیئھ قاعات جلسات المؤتمر العلمي  2
 الثالث   

 2007/ 25/3 121أ/ 

لجنة تثبیت الیآت العمل في المؤتمر  3
 العلمي الرابع  

 16/3/2008 107أ/ 

 
 ج. عضویة اللجان في الوزارة •
 

 التاریخ رقم الكتاب عنوان اللجنة ت

1 
في ادارة لجنة استحداث دراسة الدبلوم 
في جامعة  المشاریع /قسم ادارة االعمال

   الكوفة 

3337 6/10/2015 

لجنة استحداث دراسة الدبلوم العالي في  2
 ادارة الجودة الشاملة  في جامعة البصرة 

1066 7/3/2018 

 
 
 م العلمیة  داخل الكلیةاعضویة اللجان  على مستوى االقسد.  •

 
 

 التاریخ عنوان اللجنة ت

 13/4/2008 لجنة مناقشة بحوث التخرج / ادارة االعمال  1

 2009/ 4/ 15 لجنة مناقشة بحوث التخرج / ادارة االعمال  2

 2006 /7/3 لجنھ تقدیر نسب المعدالت / ادارة االعمال  3

 11/10/2012 اللجنة  العلمیة / ادارة االعمال  4

 5/10/2011 لجنة مقاصة واستیفاء / ادارة االعمال  5

 5/10/2011 لجنة الغیابات / ادارة االعمال  6

 11/10/1012 لجنة الغیابات / ادارة االعمال 7

 
 



       
  كربالءجامعة         

      كلیة االدارة واالقتصاد 
  
  

      

 11/10/2012 لجنة االرشاد التربوي / ادارة االعمال  8

 30/12/2015 لجنة وضع خطة سنویة لحاجات القسم / علوم مالیة ومصرفیة  9

 30/1/2017 لجنة حذف واستحداث / ادارة االعمال  10

 1/2017/ 30 لجنة اعداد الدراسة الستحداث دراسة الدبلوم  11

 2018/ 2/9 لجنة الدراسات العلیا واللجنة العلمیة / ادارة االعمال  12

 17/9/2006 لجنة انجاز المقاصة العلمیة  13

 
 التاریخ رقم الكتاب عنوان اللجنة ت
ي جامعة الكوفة   لجنة استحداث دراسة الدبلوم في ادارة المشاریع /قسم ادارة االعمال ف1
في   استحداث دراسة الدبلوم العالي في ادارة الجودة الشاملة /6/10 3337 

 7 1066 جامعة البصرة 
 مھارات اخرى  -: عاشرا

 المھارات نوعیة المھارة

 تقنیة المكاتب
Windows word excel Access 

 جید جید جید جدا جید جدا

 اللغات ( غیر العربیة)
 الكتابة القراءة المحادثة اللغة

 جید جدا جید جدا جید جدا االنكلیزي

 خبرة في التحلیالت اإلحصائیة المتقدمة إضافیةمھارات 

 

 
 


