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 السيرة العلمية

 

  الدكتور طاهر محسن منصور حسن الغالبي لألستاذ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :معلومات شخصية          
 

 طاهر محسن منصور الغالبي . / األسم
 

 1953 . العراق ، البصرة ، / الوالدةمكان وتاريخ 
 

 متزوج ولي اربع ابناء .
 

  tahermansoor@sa-uc.edu.iq: االلكترونيالبريد 
 

 /  07818600426 - 009647818600426 الهاتف النقال
 

  التحصيل الدراسي :          
 

 ، بتقدير جيد جداً .  1976 جامعة البصرة / بكالوريوس علوم ادارية 1-

 

 1983 .  فرنسا  – جامعة مرسيليا / دبلوم دراسات معمقة علوم ادارية 2-

 

 1987 . فرنسا ،  – جامعة مونبليه أعمال(وسياسات  )إستراتيجيةدكتوراه فلسفة علوم ادارية  3-

 

  المرتبة العلمية :          
 4 / 1978 – 10 / 1980 .  جامعة البصرة – مساعد باحث علمي .1
 1987 – 1991 .  جامعة البصرة – مدرس  .2
 جامعة البصرة . 2000 -  لغاية 1992  مساعد أستاذ .3
 . األردنيةجامعة الزيتونة  2000 – 2009 /  مشارك أستاذ .4
 جامعة البصرة . 2009 - 2013 /  مساعد أستاذ .5
 .21/9/2020لغاية اإلعارة للخدمات في جامعة البصرة  /  ومستمر بالعمل  2014 استاذ .6
 .(1/2/2021استاذ وعميد كلية شط العرب الجامعة )متقاعد في  .7

 

  :مام تهومجال اال االختصاص         
 

 لمي.بحث العهياكل وتصاميم ، منهجية ال ادارة استراتيجية ، تخطيط استراتيجي ، تقييم اداء استراتيجي ،
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  االعمال واللجان          
 

 (.2000-1992)جامعة البصرة  االعمالرئيس قسم ادارة  .1
 (.2002-1998) االداريةعضو هيئة تحرير المجلة العراقية للعلوم  .2
 (.2001-1992)جامعة البصرة  االقتصاديةعضو هيئة تحرير مجلة العلوم  .3
 (1999-1994جامعة البصرة )-عضو المكتب االستشاري المحاسبي واالداري  .4

   ( ،2010-2014.) 

 ن ايلولجامعة الزيتونة االردنية م -ل قسم إدارة االعما -عضو هيئة التدريس )استاذ مشارك(  .5
 .2009ولغاية آب  2000

  .2004 ولغاية اذار 2002 ب جامعة الزيتونة منذ ا – عمالألا إدارةرئيس قسم  .6
  .2014 واستاذ 2009 استاذ مساعداالعمال( قسم ادارة  –  جامعة البصرة)عضو هيئة التدريس  .7
 .ومستمر( 2021) (2019-2009)جامعة البصرة  –  عضو هيئة تحرير مجلة دراسات ادارية .8
 (.2021-2019)جامعة البصرة  – رئيس هيئة تحرير مجلة دراسات أدارية .9
 . اآلنولحد  2011  الخليجي االقتصاديعضو هيئة تحرير مجلة  .10
 .(2013  - 2/1/2011(  جامعة البصرة – االعمال رئيس قسم ادارة  .11
 (.2017-2014) واالقتصاد االدارةرئيس لجنة الترقيات العلميه في كلية  .12
 (.2019-2018)للشؤون العلمية  االدارة واالقتصادمعاون عميد كلية  .13
 (.2020-2017)رئيس لجنة الترقيات المركزيه في جامعة البصره  .14
ن لجا ات اوالدراس هذه في القبولاو  العليا الدراساتعضو دائم او رئيس لجنة في العديد من لجان  .15

 هج .علمية او لجان الترقيات او التعضيد والبحث العلمي او لجان اعداد المناامتحانية او 
 .ةت العلمية العراقية و العربيالحوث التي تنشر في العديد من المجمحكم علمي للب .16
 مستمر. - 21/9/2020عميد كلية شط العرب الجامعة من  .17

 
 التدريس:

 

 .ة تسويقنظرية منظمة ، سلوك تنظيمي ، إداردراسات عليا )جامعة البصرة( / إدارة إستراتيجية ،  .1
جيات استراتيجامعة الزيتونة( / مدخل إلى إدارة األعمال ، سياسات و -دراسات أولية )جامعة البصرة  .2

دارة شرية ، إوارد بمإدارية ، نظرية منظمة ، إدارة األعمال الدولية ، مبادئ في العلوم اإلدارية ، إدارة 
ي ، لتنظيماألعمال الصغيرة ، المسؤولية االجتماعية للمنظمات ، التطوير مؤسسات متخصصة ، إدارة ا

 التفكير االستراتيجي.
 

 التكريم:
 

في  ث العلميوالبح األستاذ المتميز علمياً والمعروف عالمياً ، مكرم من قبل السيد وزير التعاليم العالي .1
 .6/4/2011يوم العلم 

 .6/4/2016م من قبل السيد رئيس الجامعة في يوم العلم التدريسي المتميز في جامعة البصرة ، مكر .2
 اعداد كبيرة من تشكرات من جهات عديدة. .3

 
 الكتب المؤلفة:

 

م ارة التعليمقيم ومحكم وز 1999، مفاهيم وحاالت دراسية( مطابع جامعة البصرة  اإلدارية)السياسات  .1

 ارية.العالي والبحث العلمي العراقية ، الهيئة القطاعية للعلوم االد
 .2006، طبعة ثانية  2003)االعالن : مدخل تطبيقي( دار وائل للنشر ،  .2
 .2008, طبعة ثانية  2005)المسؤولية االجتماعية واخالقيات االعمال( دار وائل للنشر  .3
4. (Strategic Management Concepts,context,cases، دار وائل للنشر ، )2005. 
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 .2006دار الثقافة الجامعية ، )استراتيجيات االعمال مدخل تطبيقي(   .5
طبعة ثالثة  ، 2009انية طبعة ث،  2007ي متكامل( دار وائل للنشر )االدارة االستراتيجية منظور منهج .6

2018. 
 .2007)دراسات في االستراتيجية وبطاقة التقييم المتوازن ( دار زهران للنشر  .7
ة رابعة ، طبع 2011، طبعة ثالثة  2008، طبعة ثانية  2007)االدارة واالعمال( دار وائل للنشر  .8

 .2020، طبعة سادسة  2018، طبعة خامسة  2014
 .2008)قراءات في الفكر االداري المعاصر( دار اليازوري للنشر والتوزيع  .9
 .2009)نظرية المنظمة : مدخل التصميم( دار اليازوري للنشر والتوزيع  .10
لنشر والتوزيع لقة التقييم المتوازن ، دار وائل اساسيات االداء وبطا 1)ادارة االداء االستراتيجي( ج .11

2009. 
 .2009المنظور االستراتيجي ، لبطاقة التقييم المتوازن ، دار وائل للنشر والتوزيع 2ج .12
 .2009توجيه االداء االستراتيجي ، المحاذاة والرصف ، دار وائل للنشر والتوزيع  3ج .13
 .2009دار وائل للنشر والتوزيع )ادارة واستراتيجية االعمال المتوسطة والصغيرة(  .14
 .2010)التطوير التنظيمي ، المداخل والعمليات واالستراتيجيات( دار وائل للنشر التوزيع  .15
 .2010)نظرية المنظمة ، مدخل العمليات( دار اليازوري العلمية  .16
 .2011)االدارة االستراتيجية ، المفاهيم والعمليات( دار وائل للنشر والتوزيع  .17
 .2012والعملية التخطيطية ، مفاهيم اساسية( دار وائل للنشر والتوزيع ،  )السيناريو .18
الرافدين  ،عالي( ال األداءتوظيف النمط المتوازن لالدارة االستراتيجية )دليل المديرين في بناء منظمات  .19

 .2017للطباعة والنشر بيروت لبنان 
 2017عراق  -والنشر بصرة حاكمية المؤسسة ، مداخل وآليات ، شركة الغدير للطباعة  .20
 .2019ان التفكير االستراتيجي ، المفاهيم ، االنماط ، المداخل ، دار الفيحاء للنشر بيروت لبن .21
 .2020االدارة االستراتيجية المبادئ واألسس ، دار الفيحاء للنشر بيروت لبنان  .22

 

  العربية.ان اغلب هذه الكتب تدرس في أغلب الجامعات العراقية وبعض الجامعات 
 :البحوث المنشورة

 

 

 المالحظات التاريخ المجلة والعدد عنوان البحث الباحث ت

1 
 د. طاهر

 و
 سعد محسن

استخدام بعض أساليب بحوث 
العمليات في مشكلة تخصيص 

 السالح

الحاسبات 
االلكترونية العدد 

2 
 1989شباط 

مجلة محكمة 
 بغداد

 د. طاهر محسن  2

تأثير أسلوب القيادة في 
وضع إستراتيجية المشروع 
الصناعي وانعكاسه على 

 اإلنتاجية

 1989 37اإلداري العدد 
مجلة محكمة 
مسقط سلطنة 

 عمان

 د. طاهر محسن 3
الحاسبات االلكترونية في 

 إدارة المنظمات

الحاسبات 
االلكترونية العدد 

2 
 1989شباط 

مجلة محكمة 
 بغداد

4 
 د. سعود جايد 

 و
 د. طاهر محسن

البلدان النامية بين يونية دم
 الثقة واسلوب المعالجة

النفط والتنمية 

 2العدد 
 1990نيسان 

مجلة محكمة 
 بغداد

5 
 د. طاهر

 و
 د. سعود جايد

بعض النماذج الحسابية 
المستخدمة في تحديد الربحية 
المتوقعة وتقييم مجرى النقد 
في المشروعات التي تعايش 

مجلة العلوم 

 2العدد االقتصادية 
1992 

مجلة محكمة 
 البصرة
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 ظاهرة التضخم
 

 د. طاهر محسن 6
التنبؤ بطريقة دلفي 
وتطبيقاتها الكالسيكية 

 والحديثة

المجلة القومية 

 8لالدارة العدد 
1992 

مجلة محكمة 
 ليبيا

7 
 د. طاهر محسن

 و
 د. هاشم علي

التكاليف االدارية كمؤشر 
 للتضخيم الوظيفي

مجلة العلوم 

 3االقتصادية العدد 
1993 

مجلة محكمة 
 البصرة

 د. طاهر محسن 8
المرونة في المشروع 
الصناعي طرق قياسها 

 ووسائل تحسينها

مجلة تنمية 

 39الرافدين العدد 
1993 

مجلة محكمة 
 الموصل

9 
 د. هاشم علي 

 و
 د. طاهر محسن

تحليل السلوك المالي 
ألستراتيجية النمو في 

 المنشآت الصناعية الصغيرة

مجلة العلوم 

 4االقتصادية العدد 
1994 

مجلة محكمة 
 البصرة

10 
 د. طاهر محسن 

 و
 د. مسلم عالوي

فلسفة التخطيط بين 

استمرارية التصور وتجدد 
 األساليب

مجلة العلوم 

 8االقتصادية العدد 
1997 

مجلة محكمة 
 البصرة

11 
 د. احمد خلف

 و
 د. طاهر محسن

فاعلية المنظمة نقد وتحليل 
لغرض  اإلداريلألدب 

 توضيح المفهوم

 اإلدارةمجلة كلية 

 24االقتصاد العدد 
1998 

مجلة محكمة 
 المستنصرية

12 
 د. طاهر محسن

 و
 نضال ياسر

فاعلية المنظمة دراسة 
ميدانية في عينة من 

 المنشآت الصناعية العامة

مجلة العلوم 

 9االقتصادية العدد 
1998 

مجلة محكمة 
 البصرة

13 
 د. مسلم عالوي

 و
 طاهر محسند. 

العمليات عالقة تكنولوجيا 
بالمزايا التنافسية دراسة 
ميدانية في بعض المنشآت 

 العامة

مجلة كلية االدارة 
واالقتصاد العدد 

22 
1999 

مجلة محكمة 
 القادسية

14 
 د. طاهر محسن

 و
 عروبة رشيد

 القيادة االدارية الجامعية:
دراسة ميدانية لعملية اختيار 

العلمية في رؤساء االقسام 
 بعض الجامعات العراقية

مجلة العلوم 
االقتصادية العدد 

10 
1999 

 
مجلة محكمة 

 البصرة
 

15 

 د. طاهر محسن
 و
 

عبد العظيم 
 الزيادي

اهداف المنظمة دراسة حالة 
في منشة صناعية عراقية 
منشأة اور للصناعات 

 الهندسية

مجلة البلقاء 
للبحوث 

والدراسات المجلد 

 1العدد 9

 2002نيسان 

مجلة محكمة 
جامعة عمان 
 األهلية األردن

 
 

16 
د. طاهر محسن 

 و
 حسين شحدة

استراتيجية التنوع واالداء 
المالي دراسة ميدانية في 

 منشأة عراقية

مجلة دراسات 
الجامعة األردنية 

 2العدد  30المجلد 
 2003تموز 

مجلة محكمة 
الجامعة 
-األردنية 
 االردن

17 

د. صالح 
 العامري

 و
 طاهر محسند. 

بطاقة القياس المتوازن 
لالداء كنظام لتقييم اداء 
منشآت االعمال في عصر 
المعلومات نموذج مقترح 
للتطبيق في الجامعات 

 الخاصة

المجلة المصرية 
للدراسات التجارية 

 2العدد  27المجلد 
2003 

مجلة محكمة 
جامعة 

المنصورة 
جمهورية 

 مصر
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18 
 د. طاهر محسن

 و
 محمد منهل

االداء االجتماعي الداخلي 
وعالقته بدوران العمل 

دراسة ميدانية في شركة نفط 
الجنوب والشركة العامة 
 للحديد والصلب العراق

مجلة ابحاث 
اليرموك المجلد 

 1العدد  20
2004 

مجلة محكمة 
جامعة اليرموك 

 االردن

19 

د. طاهر محسن 
 و

د. صالح 
 العامري

المسؤولية االجتماعية 
عمال وشفافية لمنظمات األ

نظام المعلومات دراسة 
تطبيقية في عينة من 

 المصارف التجارية األردنية

مجلة العلوم 
االدارية 

واالقتصادية العدد 

2 

2004 
مجلة محكمة 

 بغداد

20 
 د. طاهر محسن

 و
 آمال فؤاد

نظام القيم لدى المديرين 
العراقيين دراسة ميدانية في 
عينة من المنشآت الصناعية 

في محافظة البصرة والخدمية 
 العراق -

 

مجلة المنارة 

 2العدد 11المجلد 
 2005اب 

محكمة مجلة 
جامعة آل البيت 

 االردن-

21 
 د. طاهر محسن

 و
 د. نورية فليح

تطور الوعي السياحي في 
المجتمع االردني ومدى 

استجابة السياسات االدارية 
 لوزارة السياحة

 

مجلة الباحث 

 11الجامعي العدد
 2006يونيو 

مجلة محكمة 
جامعة اب 

 اليمن

22 
د. نعمة الخفاجي 

 و
 د. طاهر محسن

تأثير المحيط االستراتيجي 
على تطبيق نظام ادارة 

الجودة الشاملة في الجامعات 
 االردنية

مجلة آفاق العدد 

12 
 2005شباط

مجلة محكمة 
جامعة الزرقاء 

 االردن

23 
 د. طاهر محسن 

 و
 وائل ادريس

 االستراتيجية ، المفهوم
واشكالية المصطلح دراسة 
تحليلية مقارنة ألراء عينة 

من االكاديميين والمديرين في 
 المملكة االردنية الهاشمية

مجلة العلوم 
االقتصادية 

 45واالدارية العدد 
2007 

مجلة محكمة 
 جامعة بغداد

24 
 د. طاهر محسن 

 و
 د. احمد علي

تصميم مصفوفة لتقنيات 
ادارة التغيير مستندة الى 

 التنافس المعرفي سمات

مجلة العلوم 
االقتصادية العدد 

25 

تشرين الثاني 

2009 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

25 
 د. طاهر محسن 

 و
 وائل ادريس

استخدام بطاقة األهداف 

  مع تحليل BSCالموزونة
SWOT لصياغة اإلستراتيجية

 ، دراسة في البنك العربي

مجلة االقتصادي 

 17الخليجي العدد 
2009 

محكمة مجلة 
مركز دراسات 
 الخليج العربي

26 
 د. طاهر محسن 

 و
 وائل ادريس

القيادة التحويلية واإلبداع 
التنظيمي دراسة ميدانية في 
 شركات االتصاالت االردنية

مجلة دراسات 
ادارية المجلد 

 6الثالث العدد 

كانون األول 

2010 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة
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27 
 احمد علي صالح 

 و
 د. طاهر محسن

ادراك المديرين في الشركات 
الصناعية ألستراتيجية وزارة 
البيئة االردنية واثرها في 
الكفاءة البيئية دراسة 

 استطالعية

مجلة االدارة 

 51العامة المجلد 

 2العدد 
2011 

مجلة محكمة 
معهد االدارة 

العامة 
 السعودية

 د. طاهر محسن 28

مداخل صناعة القرار 
باالداء االستراتيجي وعالقتها 

، دراسة تطبيقية في منظمات 
 عراقية

مجلة العلوم 
االقتصادية المجلد 

 29العدد  8

كانون الثاني 

2012 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

29 
 وائل ادريس

 و
 د. طاهر محسن

اختبار اثر المرونة 
االستراتيجية كوسيط لعالقة 
عدم التأكد البيئي بالقرارات 
 االستراتيجيةدراسة ميدانية

المجلة العربية 

 33لإلدارة المجلد 

 العدد االول

2013 

مجلة محكمة 
القاهرة 
جمهورية 

 مصر

30 
 د. طاهر محسن 

 و
 محمد صالح

دور حاكمية المعرفة كمدخل 
لتحسين االداء دراسة 

استطالعية تحليلية آلراء 
عينة من المسؤولين في 
 مديرية بلدية البصرة

مجلة دراسات 
 ادارية 

 7المجلد 
 13العدد  

2014 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

31 
 د. طاهر محسن

 و
 ليلى لفته

قياس دور الذكاء العاطفي في 
تعزيز سلوكيات القيادة 

التحويلية من خالل التأثير 
سة الوسيط للحكمة درا

ميدانية لعينة من قيادات 
واسط وجنوب  جامعات

 العراق

مجلة دراسات 
 ادارية 

 8المجلد 
 15العدد 

2015 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

32 

د. طاهر محسن 
و د.وائل ادريس 
و د. ميثاق 
طاهر والسيد 
 عاطف عودة

الالتأكد البيئي كمتغير وسيط 
بين الريادة االستراتيجية 
-والتكليف االستراتيجي 

دراسة تطبيقية على شركات 
االتصاالت الخلوية بالمملكة 

 االردنية الهاشمية

مجلة الغري 
االقتصادية للعلوم 

واالدارية المجلد 

 38العدد  14

2016 
مجلة محكمة 
 جامعة الكوفة

33 
د. طاهر محسن 
والسيد محمد 

 صالح

يات النموذج نتكيف متب
األوربي للتميز لالستخدام في 
 مؤسسات الدولة العراقية

وقائع المؤتمر 
العلمي السنوي 
الثالث جامعة 

 البصرة

2016 
مؤتمر دولي 

 مستمر

34 

 محسن د. طاهر
و د. وائل محمد 
ود. مهند فايز 
والسيد عاطف 

 عودة

اثر الموائمة االستراتيجية 
بين التوجه االستراتيجي 
واالضطراب البيئي على 
االداء االستراتيجي دراسة 
على شركات نقل الطرود 

 السريعة في االردن

مجلة دراسات 

 9ادارية مجلد 
 17العدد

2016 
مجلة محكمة 

 البصرة جامعة
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35 
طاهر محسن د. 

والسيد علي عبد 
 الحسين نعيم

بناء نظام متكامل للتخطيط 
االستراتيجي وقياس تأثيره 
في االداء االستراتيجي من 
منظور بطاقة العالمات 

المتوازنة دراسة في شركة 
 نفط الجنوب

مجلة العلوم 
االقتصادية المجلد 

 49والعدد  13
2018 

مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

36 
د. طاهر محسن 

 نصرة ناصحو 

طار تحليل ماكنزي ااستخدام 

7s يذ فلمعالجة اشكاليات تن

االستراتيجية المرتبطة 
الموارد البشرية )بحث ب

 تطبيقي

مجلد االقتصادي 
 الخليجي 

  37العدد 
2018 

مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

37 
د. طاهر محسن 
والسيد عبد 
 الرضا ناصر

 دور نظام االنتاج الرشيق في
 تعزيز استدامة االدائين البيئي

في  جتماعي )دراساتواال
 شركة الفيحاء للبناء الجاهز(

مجلة دراسات 
 ادارية 

  10مجلد 

 20العدد

2018 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

38 
د. طاهر محسن 
والسيد محمود 

 شاكر

تأثير ادارة االحتواء العالي 
للموارد البشرية في مخرجات 

في  العمل الموقفية دراسة
 شركة نفط الجنوب

مجلة دراسات 

 11ادارية المجلد

 22العدد 

2019 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

39 
د. طاهر محسن 
والسيد علي عبد 

 ن يالحس

تقييم برنامج الدبلوم العالي 
في التخطيط االستراتيجي من 
خالل تطوير نموذج القرارات 

  cippm ال  cipp المتعددة 

مجلة دراسات 

 11دادارية المجل

 23العدد 

2019 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

40 

د. طاهر محسن 
و د. وائل محمد 
و د. حسين 

 محمد

الدور المعدل للعوامل البيئية 
في تأثير تخطيط السيناريو 
على االستشراف المستقبلي 
)دراسة حالة وزارة االقتصاد 
 الرقمي والريادة في االردن(

مقبول للنشر في 
المجلة العراقية 

 اإلدارية
2020 

مجلة محكمة 
 جامعة كربالء

41 
د. طاهر محسن 

 وريم قاسم

اثر خصائص القيادة السنوية 
في اختيار استراتيجة 

الصراع التنظيمي من خالل 
التمكين كمتغير وسيط ، 
 دراسة في جامعة البصرة

مجلة دراسات 

 13المجلد  إدارية

 27العدد 

2020 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

42 
طاهر محسن د. 

 ومحمد صالح

 Gu andالعالقة بين مدخل )
Thu التكاملي وسلوكيات )

حجب المعرفة ، الدور 
الوسيط لتشارك المعرفة ، 

 Zainدراسة حالة في شركة 

 لالتصاالت
 

مجلة تكريت 
للعلوم اإلدارية 
 واالقتصادية

 مقبول للنشر 



--- 8  
 

 

21 
 
 
 

43 
طاهر محسن 
 ومحمد صالح

استخدام برنامج 

(Maxqda لتوضيح ) العالقة

( W.S.Rمابين مدخل )

وسلوكيات حجب المعرفة ، 
الدور الوسيط لمشاركة 

 المعرفة

مجلة دراسات 

 14المجلد  إدارية

 28العدد 

2020 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

44 
طاهر محسن و 
زهير عبد 
 الحافظ

عوامل النجاح التنظيمي 
متغيراً تفاعلياً للعالقة بين 
ادارة الموهبة والتطوير 

 التنظيمي

مجلة دراسات 

 12ادارية المجلد 

 25العدد 

2020 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

45 
طاهر محسن 
 وأثير عبد الجبار

تأثير مرونة الموارد البشرية 
في األداء التنظيمي ، رأس 
 مال الموهبة متغير تفاعلي

مجلة دراسات 
 إدارية

 14المجلد 

 29العدد 

2021 
مجلة محكمة 
 جامعة البصرة

 
 

 المؤتمرات:

لي في د. طاهر محسن ، السيد زهير احمد "التخطيط المشترك : دراسة حالة مديريات الحكم المح .1
 .1991ول البصرة" ، وقائع المؤتمر العلمي الثالث للجمعيات العلمية ، جامعة تكريت ، كانون األ

ق العرا بالسياحة فيد. طاهر محسن ، د. كاظم عوفي : " التخطيط االستراتيجي ومستلزمات النهوض  .2

 .1992: الواقع والرؤية المستقبلية" ، المؤتمر العلمي االول لهيئة السياحة ، بغداد ،
ت " لتحدياد. طاهر محسن : "تأمالت في االستراتيجية والتفكير االستراتيجي : الواقع العراقي وا .3

 .1995االول المؤتمر العلمي الخامس ، كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد ، تشرين 
لتكاليف: اسبة اد. طاهر محسن : د. هاشم علي :"واقع الرقابة وتقييم االداء باالعتماد على بيانات مح .4

اد ، االقتصوفي عينة مختارة من المنشآت العراقية" وقائع المؤتمر العلمي السادس ، كلية االدارة 

 .1997جامعة بغداد ، تشرين االول 
ت لجامعا: العولمة وانعكاساتها على المجتمعات النامية ، دور ا د. طاهر محسن ، د. احمد شاكر .5

 .2001اذار ، 31-30الكسليك لبنان  -مؤتمر جامعة الروح القدس 
ولية د. طاهر محسن و د. صالح مهدي العامري والسيد جاسر النسور :" االثار المحتملة للمسؤ .6

لعلمي امؤتمر ظل اقتصاد المعرفة". ، ال االجتماعية لمنظمات االعمال على طبيعة نظام المعلومات في
عم ورها في داتية ودجامعة الزيتونة االردنية )المعلوم -السنوي االول لكلية االقتصاد والعلوم االدارية 

 .2001نيسان ، 25-24القدرات االقتصادية العربية( ، 
يات راتيجاغة االستد. طاهر محسن ، د.واثق صبري:"تحليل اثير تكنولوجيا المعلومات على نماذج صي .7

امعة جرية ، في منظمات االعمال" ، المؤتمر العلمي السنوي الثاني ، كلية االقتصاد والعلوم االدا
 .2002أيار ،  8-6الزيتونة ) تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية االقتصادية( 

سنوي لمي الالمؤتمر العد. طاهر محسن ، د. احمد شاكر :" تحديات التجارة االلكترونية والعولمة":  .8
التنمية  ورها فيجامعة الزيتونة )تكنولوجيا المعلومات ود -الثاني لكلية االقتصاد والعلوم االدارية 

 .2002أيار ،  8-6االقتصادية ، 
العلمي  لمؤتمرد. طاهر محسن ، د. بشير العالق :" المنظمات االفتراضية والتجارة االلكترونية " ، ا .9

 ،ة رقمية( حو منظمن -االدارية )شرم الشيخ( ) تكنولوجيا المعلومات والتنمية االدارية للمنظمة العربية 
 .2002اكتوبر ،  1-4

جيا د. طاهر محسن ، السيد وائل صبحي :" بطاقة االهداف الموزونة نظام متكامل لربط تكنولو .10
 .2003تموز ، 30-28المعلومات واستراتيجيات االعمال المؤتمر العلمي الثالث ، جامعة الزيتونة 

 منظماتد. صالح العامري ، د. طاهر محسن :" رأس المال المعرفي ، الميزة التنافسية الجديدة ل .11
نيسان ،  28-26 االعمال في ظل االقتصاد الرقمي( ، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع جامعة الزيتونة

2004. 
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بداع رات واالالتداؤبية بين ادارات الذات والقدد. نعمة الخفاجي ، د. طاهر محسن :)تحليل العالقات  .12
 .2005آذار  31-29وفق منهج تقييم الذات( المؤتمر العلمي االول ، جامعة االسراء 

 عربية(د. طاهر محسن ، د. عمار جلميران )المعرفة مدخل لتعزيز منهج الحاكمية في المنظمات ال .13
 .2005نيسان  28-27المؤتمر العلمي السنوي الخامس جامعة الزيتونة 

ي ، الثان د. طاهر محسن ، د. نعمة الخفاجي )جودة المديرين ، نظرة تحليل نقدية( المؤتمر العلمي .14

 .2006نيسان  27-26جامعة العلوم التطبيقية 
ولي مي الدمحسن )الجوانب االخالقية لحاكمية المؤسسات( المؤتمر العل د. نعمة الخفاجي ، د. طاهر .15

 .2006نيسان  19-17 السادس جامعة الزيتونة
في  ؤولية االجتماعيةد. طاهر محسن ، د. صالح مهدي )تباين االهداف المتوخاة من تبني المس .16

 .2007كومية والخاصة( المؤتمر العلمي الثالث ، جامعة البصرة اذار المنظمات الح
اطر ومخد. نعمة الخفاجي  ، د. طاهر محسن: )استجابة المدير لتحديات مخاطر فقدان الخصوصية  .17

نيسان  18-16نة االنغالق على وفق منهج التفكير المتوازن( ، المؤتمر العلمي الدولي السابع جامعة الزيتو

2007. 
مي ر العلد. صالح مهدي ، د. طاهر محسن: )استراتيجيات ادارة التنوع في منظمات االعمال( المؤتم .18

 .2007، اذار ،  األردن اإلسراءالثاني لجامعة 
وزارة  المديرين في الشركات الصناعية ألستراتيجية إدراكصالح ، د. طاهر محسن: )د. احمد علي  .19

نة وجامعة الزيت لتاسع ،واثره على الكفاء البيئية ، دراسة استطالعية( المؤتمر العلمي الدولي ا األردنيةالبيئة 
 .2009االردنية نيسان 

كربالء  ي لجامعةلمؤتمر العلمي الدولي الثانالمؤسسي( ا واألداء اإلستراتيجيةد. طاهر محسن: )المرونة  .20
 .2010، مايس 

تمر ي/ المؤفي المنظمة( مؤتمر كلية التراث الجامع اإلبداعد. طاهر محسن :)توليد المعرفة لتعزيز  .21
 .2011نيسان  14الرابع 

 لي)الدو د. طاهر محسن: )تأسيس قاعدة للمعرفة لترقية االبداع في المنظمة( مؤتمر جامعة كربالء .22
 .2011مايس  11-10الثالث / العلمي السادس( 

دولة سات ال: )تكييف متبنيات النموذج األوربي للتميز لالستخدام في مؤس ومحمد صالح د. طاهر محسن .23
ر امعة آذارب الجالعراقية( المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة البصرة وكلية شط الع

2017. 
 ؤسسات(حمد منهل ود. وميض عبد الزهرة :)االستدامة البيئية وتطور عمل المد. طاهر محسن ود. م .24

 .2018/ الجامعة التقنية الجنوبية نيسان اإلدارية التقنيةكلية لالمؤتمر العلمي ل
 
 

 
  : الدورات و االستشارات       

 

 : هنا  منها األمثلة بعض نذكر الدورات و االستشارات من العديد تقديم تم

 

 العالقات داءاأل قياس / االستراتيجي التخطيط مجاالت في الدورات من العديد / العراقية الموانئ شركة 

 (.1999 - 1992)المخازن  أدارة / العامة

 
 تطوير ، ييمالتنظ التطوير ، االستراتيجي تخطيط تمجاال في الدورات من العديد / الجنوب نفط شركة 

 (.1999-1992) المخازن مةأنظ تطوير ، البشرية الموارد

 
 1995 آب - تموز يميالتنظ الهيكل حول استشاره / البصرة جامعة الطب كلية. 

 



--- 10  
 

 

21 
 
 
 

 1997آب   وكفاءته التوزيع نظام حول استشاره / الغذائية المواد لتوزيع العامة الشركة. 

 

 1998  الجامعة في العلمية االقسام لرؤوساء االدارية القابليات تطوير في دوره البصرة جامعة. 

 

 2004االستراتيجي  التخطيط دورة / عمان تجارة غرفة. 

 

 ( 2009 - 2005جامعة الزيتونة االردنية / استشارة ألعادة الهيكل التنظيمي والتطوير التنظيمي.) 

 
 العمل في خالقيواأل االجتماعي االلتزام حول استشاره / االيتام رعاية جمعية و ردنيةاال العمال نقابات 

2006. 

 تيجي االسترا التخطيط في دورات / اإلداري للتدريب األمريكي والمركز األردنية الطيران شركة

(2006،2007،2008.) 

 األول كانون يواالستراتيج و يميلتنظا التحول مجال في استشاره /) األردن ( األلغام من الناجين شبكة 

2007.  

 2015-2011المحافظة  تنمية إستراتيجية وضع / البصرة ةمحافظ مجلس. 

 

 التقويم العلمي ألطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير

 

ً ألعداد كبيرة من اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير في       ً علميا مال ادارة االع لقد كنت مقوما

 ألغلب الجامعات العراقية ولبعض الجامعات العربية.

 

 ورسائل الماجستيراالشراف على اطايح الدكتوراه  -
 التاريخ الجامعة الجامعة عنون االطروحة ت

 زهير احمد صفوك 1

التخطيط المشترك لمشاريع خطة التنمية 

 -لوزارة الحكم المحلي بالبصرة 

 ماجستير ادارة االعمال

 1990 جامعة البصرة

 عروبة رشيد علي -2

 اختيار القيادات اإلدارية في الجامعات

ميدانية في بعض العراقية :دراسة 

الجامعات العراقية/ ماجستير إدارة 

 االعمال

 جامعة البصرة
1994 

 

 مسلم عالوي شبلي -3

ا زايالعالقة بين استراتيجية العمليات والم

التنافسية :دراسة استطالعية آلراء 

المديرين في المنشأة العامة للصناعات 

 الكيمياوية / دكتوراه إدارة االعمال

 جامعة البصرة
1995 
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 نضال ياسر عبد هللا -4

تطوير اطار لتقييم فاعلية المنظمة : 

دراسة نظرية وتطبيقية في عينة من 

المنشاة الصناعية العامة / ماجستير 

 إدارة اعمال

 جامعة البصرة
1996 

 

5- 
 شعبد العظيم در يف

 جبار

تحديد األهداف في المنظمة : دراسة 

نظرية وتطبيقية في منشأة اور 

ت الهندسية في الناصرية للصناعا

 ماجستير إدارة اعمال

 جامعة البصرة
1997 

 

6- 
منصور محمد 

 إسماعيل

المدخل الشمولي في عملية صناعية 

القرار االستراتيجية واثره في األداء 

التنظيمي :دراسة ميدانية في القطاع 

الصناعي الخاص اليماني / دكتوراه 

 إدارة االعمال

 1997 جامعة البصرة

 امال فؤاد نعوم -7

النظام القيمي السائد لدى المديرين 

العراقيين في القطاعين الصناعي 

والخدمي العامين في محافظة البصرة / 

 ماجستير إدارة اعمال

 جامعة البصرة
1999 

 

8- 
عبد الستار مصطفى 

 يوسف الصياح

ي تحليل عالقة القوة التنظيمية واثرها ف

سة تحديد األهداف االستراتيجية : درا

اختبارية لصناعة المصارف التجارية 

 األردنية / دكتوراه إدارة اعمال

 1999 جامعة البصرة

 محمد حسين منهل -9

األداء االجتماعي الداخلي للمنشأة 

 وعالقته بدوران العمل : دراسة تطبيقية

مقارنة في شركة نفط الجنوب والشركة 

 العامة للحديد والصلب / ماجستير إدارة

 اعمال

 1999 البصرة جامعة

10- 
 حسين شحده

 السيد احمد

 اليتحليل استراتيجية التنويع واالداء الم

، دراسة تطبيقية في المنشأة العامة 

للصناعات الجلدية للفترة من      

1970-1997 

 ماجستير علوم في إدارة االعمال 

 جامعة البصرة 
2000 
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11- 
زين العابدين جاسم 

 محمد السالم

 التنظيمية للمديرين واثرها فيالثقافة 

األداء التنظيمي : دراسة تطبيقية في 

رة والمعهد الفني وكلية شط جامعة البص

 ماجستير علوم في إدارة االعمال–العرب

 2000 جامعة البصرة 

 إبراهيم غازي بابان -12

اثر االبعاد التنظيمية في تبني نمط 

 المسؤولية االجتماعية ، دراسة في عينة

الجامعات األردنية الخاصة . من 

 ماجستير إدارة اعمال

جامعة الزيتونة 

 االردنية
2009 

 محمد صالح هادي -13

 يميتأثير حاكمية المعرفة في األداء التنظ

،  ، الدور الوسيط لعمليات إدارة المعرفة

دراسة استطالعيه آلراء عينه من 

المسؤولين في مديرية بلدية البصرة 

 اعمالماجستير إدارة /

 2014 جامعة البصرة 

14- 
ليلى لفته علي 

 العبودي

ة تأثير الذكاء الشعوري في ابعاد القياد

ة التحويلية من خالل األثر الوسيطيللحكم

، دراسة استطالعية آلراء عينه من 

القيادات االكاديمية في بعض الجامعات 

 العراقية/دكتوراة إدارة اعمال

 جامعة البصرة 
2014 

 

 حبيب يسرصبيح  -15

الخبرة العلمية كمتغير تفاعلي بين 

المهارات الذاتية الشخصية والعوامل  

البيئية الداخلية على أداء المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة ،دراسة ميدانية في 

المنطقة الصناعية وبعض المشاريع 

 التجارية والخدمية في محافظه البصرة /

 ماجستير إدارة اعمال

 2015 جامعة البصرة 

16- 
مجيد محسن محمد 

 الدخيلي

تأثير االستثمار األجنبي غير المباشر 

و ومعدل الفائدة في إمكانية بناء سيناري

األداء االستراتيجي المصرفي ،دراسة 

مصارف تجارية عراقية مختارة حالة في 

/دكتوراه إدارة  2013-2007من  للمدة

 اعمال

 جامعة البصرة
2015 
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17- 
مناف عبد الكاظم 

 محمد

تأثير األنماط اإلدارية وضرورة تبني 

ي فالنمط المتوازن لإلدارة االستراتيجية 

األداء التنظيمي دراسة استطالعية في 

عينه من كبريات النظمات العراقية 

 الخاصة / ماجستير إدارة اعمال

 2015 جامعة البصرة

18- 
عبد الرضا ناصر 

 محسن

اعتماد أنظمة التصنيع الحديثة في 

ن دائين البيئي واالجتماعي ماستدامة اال

 خالل استراتيجية المسؤولية االجتماعية

متغير ملطف دراسة ميدانية في كال  –

من شركتي الفيحاء وكربالء لصناعة 

دكتوراه إدارة اعمال  /البناء الجاهز 

 جامعة البصرة

 2016 جامعة البصرة

19- 
محمود شاكر 

 عاشور

 الدعم التنظيمي المدرك متغير وسيط بين

ية إدارة االحتواء العالمي للموارد البشر

ومخرجات العمل الموقفيه ،دراسة 

استطالعية آلراء عينه من العاملين في 

شركة نفط الجنوب / دكتوراه إدارة 

 اعمال

 2016 جامعة البصرة

20- 
علي عبد الحسين 

 نعيم

 بناء نظام متكامل للتخطيط االستراتيجي

ي وقياس تأثيره في األداء االستراتيج

 دبلوم تخطيط استراتيجي/

 2016 جامعة البصرة

21- 
نصرة ناصح 

 حوشان

تأثير ابعاد التنفيذ االستراتيجي وفق 

نموذج ماكنزي في تحسين أداء الموراد 

 البشرية / دبلوم تخطيط استراتيجي

 2017 جامعة البصرة

 إيهاب كريم رحمة -22

اثر التدريب التكاملي وانعكاسه على 

االستراتيجي ، دراسة في شركة األداء 

 نفط ميسان / دبلوم تخطيط استراتيجي

 2017 جامعة البصرة

23- 
مريم عبد االله 

 جاسم

اقتراح اطار منهجي متكامل 

لالستراتيجية واثره في تطوير الوعي 

البصرة /  بيئة البيئي دراسة في مديرية

 دبلوم تخطيط استراتيجي

 2018 جامعة البصرة
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24- 
لحافظ زهير عبد ا

 مال هللا

 ً  عوامل النجاح التنظيمي متغيرا تفاعليا

للعالقة بين إدارة الموهبة والتطوير 

وزارة  تشكيالت في التنظيمي )دراسة

 (النقل

 إدارة اعمال ماجستير

 2018 جامعة البصرة

 ريم قاسم حسن -25

اثر خصائص القيادة النسوية في اختيار 

استراتيجية الصراع ،التنظيمي من خالل 

التمكين متغير وسيط )دراسة في جامعة 

 البصرة (

 2019 جامعة سومر

 هبة حسام طالب -26

استخدام معايير شاملة في الحكم على 

نجاح تنفيذ المشروعات ، دراسة حالة 

في مشروع تأهيل شارع الزبير )دبلوم 

 إدارة مشاريع (

 2020 جامعة البصرة

 محمد صالح هادي -27

التتابعي االستكشافي استخدام التصميم 

( W.S.Rلتوضيح العالقة مابين مدخل )

وسلوكيات حجب المعرفة ، الدور 

الوسيط لمشاركة المعرفة ، دراسة حالة 

شركة زين لالتصاالت في محافظة 

 البصرة / دكتوراه ادارة اعمال

 2020 جامعة البصرة

28 
اثير عبد الجبار 

 مزعل

 االداءتأثير مرونة الموارد البشرية في 

التنظيمي رأس مال الموهبة متغير 

تفاعلي ، دراسة استطالعية لعينتين من 

موظفي مديرية الوقف السني للمنطقة 

 الجنوبية للمالك االداري والديني /

 ماجستير ادارة اعمال

 2020 جامعة البصرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--- 15  
 

 

21 
 
 
 

 المناقشات ألطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير:  -
 

 

 التاريخ الجامعة االطروحةعنوان  االسم ت

 علي غباش محمد 1
ية لفنانظام االتصاالت اإلدارية في هيئة المعاهد 

 عضو لجنة مناقشة –ماجستير إدارة اعمال  /

جامعة 

 البصرة
1989 

 عبد السالم إبراهيم عبيد 2

مي الموقفية  في البناء التنظي لتأثير العوام

:دراسة تطبيقية في مستشفى البصرة العام / 

 عضو لجنة مناقشة –ماجستير إدارة االعمال 

جامعة 

 البصرة
1992 

 اثيلة ياسين العزاوي 3

سة تقويم استراتيجية اإلنتاج والعمليات : درا

تطبيقية في المنشأة العامة للصناعات 

 عضو لجنة –مال الغذائية/دكتوراه إدارة االع

 مناقشة

 1992 جامعة بغداد

 وفاء علي سلطان 4

 في التأمين الزراعي في العراق :دراسة تطبيقية

ل عماشركة التأمين الوطنية / ماجستير إدارة اال

 عضو لجنة المناقشة –

جامعة 

 البصرة
1992 

5 
انعام عبد اللطيف 

 الشهابي

ديد اهداف التحليل االستراتيجي واثره في تح

 –ال دكتوراه إدارة االعمالمنظمات االجتماعية /

 عضو لجنة مناقشة

 1993 جامعة بغداد

 عالء محمد نادرال ربيعه 6

اثر غياب نظام المعلومات في فاعلية 

ع يقية في قطااستراتيجية المنظمة : دراسة تطب

ماجستير إدارة االعمال الصناعة الفندقية /

 رئيس لجنة مناقشة

 1993 جامعة بغداد

 مزهر عبد السادة حنين 7

ة تقييم االبداع في المنشأة الصناعية : دراس

 /ية تطبيقية في المنشأة العامة للصناعات الورق

 عضو لجنة مناقشة –ماجستير إدارة اعمال 

جامعة 

 البصرة
1994 

 غزوان سليم نعمو 8

ة نشأتحليل استجابة استراتيجية العمليات في الم

 الةزمة : دراسة حالصناعية العراقية في ظل اال

ة شركة الصناعات االلكترونية / ماجستير إدار

 عضو لجنة مناقشة –االعمال 

 1994 جامعة بغداد

 وجدان جاسم محمد خلف 9

مة منظعدم التأكد البيئي وعالقته باستراتيجية ال

 ي /: دراسة تطبيقية في القطاع الصناعي العراق

 ةعضو لجنة المناقش –ماجستير إدارة االعمال 

الجامعة 

 المستنصرية
1994 

 حسن علي عبد الزعبي 10

 تحليل الفرص االستراتيجية المتاحة لمنظمات

 1995-58ال السياحية في األردن للفترة االعم

 ةعضو لجنة مناقش –ماجستير إدارة االعمال  /

 1995 جامعة بغداد

 محمد احمد برق 11

اثر دورة حياة المنظمة في السلوك 

االستراتيجي: دراسة ميدانية في عينة من 

الشركات الصناعية المدرجة في سوق بغداد 

 –لألوراق المالية / ماجستير إدارة االعمال 

 رئيس لجنة مناقشة

 1995 جامعة بغداد
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 هيثم مصطفى عبد هللا 12

ي تحليل التالؤم بين طبيعية التركيب التنظيم

ير النمو بداللة النجاح / ماجست تتيجياوإسترا

 رئيس لجنة مناقشة –إدارة اعمال 

 1995 جامعة بغداد

 واثق صبري العبادي 13

 MLSدراسة وتحليل في نظام االمداد التسويقي 

: دراسة نظرية تطبيقية في الشركة العامة 

 عضو –لتصنيع الحبوب / دكتوراه إدارة اعمال 

 لجنة مناقشة

جامعة 

 البصرة
1996 

 اياد فاضل محمد 14

: اثر عمليات التنفيذ االستراتيجي في االداء

دراسة تحليلية في عينة من شركات القطاع 

و الصناعي المختلط / دكتوراه إدارة اعمال عض

 لجنة مناقشة

جامعة 

 المستنصرية
1996 

 حسن عبد الهادي حسن 15

قياس أداء عمليات الصيانة في المنشآت 

: PMMمصفوفة األداء  الصناعية باستخدام

دراسة تطبيقية في المنشأة العامة لصناعة 

األسمدة مصانع خور الزبير /ماجستير إدارة 

 رئيس لجنة مناقشة –االعمال 

جامعة 

 البصرة
1996 

 مهند محمد عبد المطلب 16

ي مدخل محاسبي لقياس وتقييم األداء االجتماع

 /للمنشأة : دراسة حالة لمنشأة صناعة الورق 

 عضو لجنة مناقشة –ماجستير محاسبة 

جامعة 

 البصرة
1997 

17 
محمود علي محمد 

 الروسان

العالقة بين الميزة التنافسية والخيار 

 االستراتيجي واثرها في األداء التصديري

/  :دراسة تحليلية في شركات االدوية األردنية

 عضو لجنة مناقشة –دكتوراه إدارة اعمال 

 1997 جامعة بغداد

 جاسم حميد زعيل 18

نظم المعلومات المحاسبية غير الرسمية 

يم ،الوجود واالهمية واالستخدام في عملية تقي

:دراسة حالة شركة نفط الجنوب  األداء

 مناقشةعضو لجنة -ماجستير محاسبة/

جامعة 

 البصرة
1998 

 احمد علي احمد 19

عالقة أساليب تطوير النوعية باإلنتاجية 

 امةوالتكاليف : دراسة ميدانية في المنشأة الع

 اطية)معمل إطارات الديوانية(للصناعات المط

 عضو لجنة مناقشة –ماجستير إدارة اعمال /

جامعة 

 البصرة
1998 

20 
ندى عبد القادر عبد 

 الستار

افضلية تطبيق عقود التأجير في تمويل 

ي شركة ف 36االستثمارات : دراسة تطبيقية في 

القطاع االشتراكي والخاص / ماجستير إدارة 

 عضو لجنة المناقشة –االعمال 

جامعة 

 البصرة
1998 

 اسيل علي مزهر 21

تحديد اسبقيات تشغيل أوامر العمل في مركز 

ة عمل واحد في المنشأة الصناعية : دراس

تطبيقية في منشأة اور العامة للصناعات 

الهندسية ، معمل القابلوات واالسالك / 

 عضو لجنة مناقشة –ماجستير إدارة االعمال 

جامعة 

 البصرة
1998 
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22 
يوسف احمد محمد أبو 

 فارة

 يةوالفاعل ةالتدقيق التسويقي واثره في الكفاء

 /التسويقية : دراسة ميدانية في المستشفيات 

 عضو لجنة مناقشة –دكتوراه إدارة اعمال 

الجامعة 

 المستنصرية
1998 

 عبد الخالق ياسين زاير 23

الرقابة على برامج التكاليف  لاثر وسائ

االستنسابية : دراسة في عينة مختارة من 

شركات القطاع االشتراكي / ماجستير محاسبة 

 عضو لجنة مناقشة –

جامعة 

 البصرة
1998 

24 
جهينة عبد الوهاب عبد 

 القادر

السلوك القيادي وعالقته بادراك حالة 

الالتأكدالبيئي : دراسة ميدانية في بعض 

الشركات اإلنتاجية والخدمية العراقية / 

 رئيس لجنة المناقشة –ماجستير إدارة اعمال 

جامعة 

 البصرة
1999 

 وليد حسين حسن 25

ة هيكل التمويل المالئم للنمو ودوره في زياد

قيمة الشركة : دراسة تطبيقية في عينة من 

 الشركات المساهمة الخاصة الصناعية المسجلة

بغداد لألوراق المالية / ماجستير في سوق 

 رئيس لجنة مناقشة / محاسبة

جامعة 

 البصرة
1999 

 حسن علي عبد الزعبي 26

االستراتيجي في بناء اثر نظام المعلومات 

المزايا التنافسية وتحقيق عوامل التفوق 

التنافسي : دراسة تطبيقية في المصارف 

األردنية المدرجة في سوق عمان المالي / 

 دكتوراه إدارة اعمال

 عضو لجنة مناقشة – 

 1999 جامعة بغداد

27 
عباس غالي مجيد أبو 

 التمن

 القوة المؤثرة في العالقة بين استراتيجية

 التسويق الدولي واألداء االتصديري: دراسة 

 ركةميدانية في عينة من الشركات العربية المشا

في معرض بغداد الدولي / دكتوراه إدارة 

 عضو لجنة مناقشة –االعمال 

الجامعة 

 المستنصرية
1999 

 سلوى هاني السامرائي 28

التكنولوجيا والبحث والتطوير واستراتيجية 

 :االبداع واثرها على أنواع االبداع التقني 

دراسة في القطاع االشتراكي والمختلط / 

 دكتوراه إدارة االعمال 

 عضو لجنة مناقشة –

 1999 جامعة بغداد

 سامر فايز تركي 29

استخدام بعض النماذج الرياضية في تخطيط 

   سة تطبيقية لشركة اإلنتاج اإلجمالي : درا

 مصافي الجنوب )شركة عامة ( 

 ماجستير إدارة اعمال  /

 عضو لجنة مناقشة –

جامعة 

 البصرة
1999 

 ايثار عبد الهادي الفيحان 30

: المنظمة في اسناد ابعاد التنافس اثر أنشطة

ت دراسة تحليلية في تحليلية في شركة الصناعا

 لكترونية/دكتوراه إدارة اعمال عضو لجنةاال

 مناقشة

 1999 جامعة بغداد
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 شذى احمد علوان 31

ت لياالمرتكزات األخالقية في اتخاذ قرارات العم

ين اإلنتاجية / دراسة استطالعية آلراء المدير

في المنشأة العامة للصناعات الكيمياوية / 

عضو لجنة  –ماجستير علوم في إدارة االعمال 

 ة وبديل عن المشرفمناقش

جامعة 

 البصرة
2000 

 فضليه سلمان داوود 32

 اختيار الطريقة األفضل لموازنة خط اإلنتاج

ل دراسة تطبيقية لشركة الصناعات الخفيفة معم

ماجستير  –بغداد  –الثالجات في الزعفرانية 

 علوم في إدارة االعمال

 رئيس لجنة المناقشة 

جامعة 

 البصرة
2000 

 محمدمحمد عاطف  33

واقع تبني منظمات االعمال الصناعية 

اء للمسؤولية االجتماعية : دراسة تطبيقية آلر

من مديري الوظائف الرئيسة في  شركات  ةعين

 صناعة االودية البشرية في األردن 

 عضو لجنة مناقشة /

الشرق 

األوسط 

 تللدارسا

 العليا

 )االردن(

2008 

 شامل محمود محمد 34

للتخطيط االستراتيجي في نموذج مرن مقترح 

ال مؤسسات التعليم العالي/ دكتوراه إدارة اعم

 عضو لجنة مناقشة

جامعة 

 الموصل
2010 

35 
جمال عبد هللا مخلف 

 المختار

الرياده وحاضنات االعمال ، مقترح لحاضنه 

اعمال الموصل / دكتوراه إدارة اعمال عضو 

 لجنة مناقشه

جامعة 

 الموصل
2011 

 يماجد جبار غزا 36

 الةلعدالتأثير الوسيط للدعم التنظيمي وعالقته با

ة التنظيمية في تحقيق التميز / دكتوراه إدار

 اعمال عضو لجنة مناقشه

 

 2013 جامعة بغداد

37 
رشا مهدي صالح كسار 

 الخفاجي

دور راس المال االجتماعي واستراتيجيات 

،  الموارد البشرية في تحسين األداء التنظيمي

في شركة الحفر العراقية في دراسة ميدانية 

البصرة / دكتوراه إدارة اعمال عضو لجنة 

 مناقشه

جامعة 

 البصرة
2014 

 احمد عبد األمير ناصر 38

اء ألدتأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية في ا

االستراتيجي / ماجستير إدارة اعمال عضو 

 لجنة مناقشه

جامعة 

 القادسية
2014 

 حامد عادل عباس 39

ة عالقالشاملة كمتغير وسيط  في ال ةالقيادتأثير 

بين الشيخوخة التنظيمية والسلوك غير 

الوظيفي / ماجستير إدارة اعمال عضو لجنة 

 مناقشة

جامعة 

 الكوفة
2014 

40 
وائل محمد صبحي 

 ادريس

االستراتيجية كمتغيرات  تالمرونة والجدارا

فسي بصياغة وسيطة لعالقة الذكاء التنا

ال اعم دكتوراه إدارة  /االستراتيجية االستباقية 

 عضو لجنة مناقشة

جامعة 

الجنان 

 )لبنان(

2014 
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 جمعه فاضل هاني 41

 خالل من Porterل القيمه سلسله نموذج تطوير

 اثرها وقياس البيع قبل ما خدمات حلقه اضافه
 اعمال ادارة دكتوراه المنظمه قيمة تعزيز في

 مناقشه لجنة عضو

 جامعة
 البصرة

2014 

 بشها نتوش كاضم مياده 42

ن يطيدور الثقة والعدالة التنظيمية كمتغيرين وس

 بين الوالء التنظيمي واالستعداد للتغيير /
 ةالمناقش لجنة رئيسماجستير ادارة اعمال 

 جامعة
 البصرة

2015 

 مخيلف مظكا بدر وسام 43

 ينب للعالقة وسيط باعتباره يميظالتن الهيكل دور
 القرارات اتخاذ من وكل المعلومات تكنلوجيا

 اعمال ادارة ماجستير / ةيميظالتن واالتصاالت
 مناقشه رئيس لجنة

 جامعة
 البصرة

2015 

44 
 عبد القادر عبد ندى

 الشريدة الستار

 من االعلى العوائد النموذج التفاعلي الدور
 المنطق ابعاد بين العالقة  في المعدل

 تطبيقيه دراسه االسهم وقيمة االستراتيجي
 العراق سوق في والصناعه التأمين لقطاعي
 عضو اعمال ادارة دكتوراه / الماليه لالوراق

 مناقشه لجنة

 جامعة
 البصرة

2015 

 سلمان مزهر علي اسيل 45

 االيصاء امظن لعمليات ةمحاكا انموذج بناء
 سلسلة استراتيجيات على بالتركيز الواسع

 التجهيز

 دكتوراه / ةالسريع باالستجابة التصنيعونظام 
 مناقشه لجنة عضو اعمال ادارة

 جامعة
 البصرة

2015 

 بحطا نعمه هيلين 46

 الميزه تحقيق في االستراتيجية هظاليق تأثير
 تحليلال نتائج على باالعتماد المستدامه التنافسيه

 ، تفاعليا متغير SWOT مصفوفة باعتماد البيئي
 المدارس مدراء آلراء تحليله دراسه

 ادارة ماجستير/ البصرة ةظمحاف في االهلية 
 مناقشه لجنة رئيس اعمال

 جامعة
 البصرة

2016 

 درويش صالح رغد 47
 ةدراس ، ةكترونياللا ةالحوكم تطبيق جاهزية

 بالجنو كهرباء لتوزيع العامه المديريه في حالة
 مناقشه لجنة رئيس االعمال ادارة ماجستير/

 جامعة
 الموصل

2016 

 الدعمي جبر عباس وليد 48

 الفشل من الحد في ستراتيجيهاأل الشفافيه دور
 ، ةللبراع التفاعلي الدور ظل في يميظالتن
 شركات في المسؤولين من لعينه تحليلهة دراس

دكتوراه ادارة  /الصناعة والمعادن  وزارة
 عضو لجنة مناقشةاعمال / 

 جامعة
 البصرة

2016 

 حسن عباس فاضل 49

 ليةعم تعزيز في وتاثيرها يميظالتن التعلم قدرات
 ، هالمعرف ألدارة التفاعلي الدور لظ في االبداع

 من عينه آلراء تحليله استطالعيه دراسه
 دكتوراه / العراقيه الحفر شركة في المديرين

 مناقشه لجنة عضو اعمال ادارة

 جامعة
 البصرة

2016 

 نابت بجاس عباس 50

 ءانشا اعمال ألستدامة استراتيجي سيناريو بناء
 ةظمحاف في والبزل  يالر مشروعات وصيانة

 لجنة رئيس استراتيجي طيطخت دبلوم/ قار ذي
 مناقشة

 جامعة
 البصرة

2016 
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 اسراء حسين يعقوب 51

مل قياس تأثير التداؤب في تحسين اداء فرق الع
ً فاع تالمدارة ذاتياً ، التسكع االجتماعي متغيرا    ليا

 بأعتماد لوحة عدادات الكترونية ، دراسة في
ل شركة الحفر العراقية / ماجستير ادارة اعما

 رئيس لحنة مناقشة

جامعة 
 البصرة

2017 

 الزهرة عبد مظكا جواد 52

 عقود مع للتعامل المحتملة السيناريوهات
 النفط وزارة في تطبيقية دراسة التراخيص
  استراتيجي تخطيط دبلوم / العراقية

 مناقشة لجنة يسرئ

 جامعة
 البصرة

2017 

 خليل ابراهيم عيسى 53

ية دور خدمات االمداد االنساني في تحيسن فاعل
ادارة الكوارث ، مرتكزات نظرية الفوضى 
متغير تفاعلي )دراسة مقارنة بين وزارة 
 اق(الهجرة والمنظمات الدولية العاملة في العر

 دكتوراه عضو لجنة مناقشة /

جامعة 
 البصرة

2017 

 عالء عبد السالم مصطفى 54
 التصنيع مظاون البيانات مستودع وبناء تصميم

 العمليات اداء على واثرهما السريعة باالستجابة
 مناقشة لجنة رئيس دكتوراه/

 جامعة
 البصرة

2019 

 خالد علي حسين 55

ين ة بالدور التفاعلي للمناخ التنظيمي في العالق
الخدمات القيادة الداعمة للمجامع واداء 

ون االجتماعية ، دراسة في مديرية العمل والشؤ
 االجتماعية / ماجستير رئيس لجنة مناقشة

 جامعة
 البصرة

2019 

 شيماء جاسم خضير 56

تأثير عمليات المعرفة في تحقيق االبداع 
ة االتكنولوجي والتنظيمي في المنظمة الصناعي

)دراسة في شركة أور العامة(/ماجستير رئيس 
 مناقشةلجنة 

جامعة 
 سومر

2019 

 عبد السادةصبير هادي  57

استخدام منهجية المفرقعات لبناء سيناريو 
ستراتيجي ألدارة ملف المكون االيزيدي في ا

 استراتيجيقضاء سنجار /دبلوم تخطيط 
 رئيس لجنة مناقشة

جامعة 
 البصرة

2019 

 مريم سالم جبار 58

تأثير تكنولوجية المعلومات الخضراء على 
ط العمليات المستدامة من خالل المتغير الوسي

اللوجستيات العكسية ، دراسة في شركة 
 األسمدة / ماجستير رئيس لجنة مراقبة

جامعة 

 البصرة
2020 

 يونس مطلك هميسع 59
ح نجاالتعقيد وال تقليلادارة التعاقد ودورها في 

للمشروع ، دراسة في شركة ابن ماجد / رئيس 
 لجنة مناقشة دبلوم ادارة المشاريع

جامعة 
 البصرة

2020 

 ضحى اياد احمد 60

ألدارة وقت  WBSاعتماد هيكل تجزئة العمل 

المشروع ، دراسة حالة مشروع جسر النجيبية 
 جنةالكونكريتي / دبلوم ادارة مشاريع ، رئيس ل

 مناقشة

جامعة 
 البصرة

2020 
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 مروة ابراهيم زيد 61

ين ة بالدور التفاعلي للتداؤب المعرفي في العالق
 اسةاالوكسترا المعرفية واالداء التنظيمي ، در

ميدانية في شركة الخطوط الجوية الشرقية / 
 دكتوراه ادارة اعمال
 رئيس لجنة مناقشة

جامعة 
 البصرة

2020 

 احمد غازي حمود 62

لصياغة بديل استراتيجي  SWOTاعتماد تحليل 

لمعالجة عقود الخدمة والجباية ، دراسة 
في الشركة العامة لتوزيع كهرباء  تطبيقية

 الجنوب
 دبلوم تخطيط استراتيجي / رئيس لجنة مناقشة

جامعة 
 البصرة

2020 

 وائل حاتم ناصر 63

لى تأثير الهوموفيلي والهيتروفيلي التنظيمي ع
ر االبداعية من خالل الدوديناميكية القدرات 

التفاعلي للتعاطف في مكان العمل ، دراسة 
ية تطبيقية على عينة من اعضاء الهيئة التدريس
 الفي الجامعات الحكومية / دكتوراه ادارة اعم

 رئيس لجنة مناقشة

جامعة 
 البصرة

2020 

 منتهى حسين مرعي 64

في  للدولةتفعيل الموازنة العامة االتحادية 

-2018العراق ، دراسة مقارنة لموازنتين )

 ( دبلوم تخطيط استراتيجي2019

 رئيس لجنة مناقشة
 

جامعة 
 البصرة

2020 

 سندس جهاد عبد الفتاح 65

 تأثير البصمة الوظيفية في الحصة السوقية ،
 في ريادة االعمال متغير وسيط ، دراسة تطبيقية

الكليات االهلية في محافظات وسط وجنوب 
 العراق(

 ماجستير ادارة اعمال / رئيس لجنة مناقشة

جامعة 
 البصرة

2020 

 سجاد يوسف خلف 66

ن ماستخدام الخيارات على المستقبليات للتحوط 
ق مخاطر تقلبات األسعار دراسة تحليلية في سو

 دبي لالوراق المالية
 رئيس لجنة مناقشة ماجستير مالية ومصرفية /

جامعة 
 المثنى

2020 

 


