الديخة العمسية
C.V
االسع الثالثي  :ىاني فاضل جسعة عبػد الذاوي Name: Hani Fadil Joumah AL-Shawi /

الػضيفة :استاذ جامعي دكتػ ار في ادارة االعسال

Job: University Instructor //

التػلج 9191 :برخة D.O.B:1969 BASRAH //
الدكغ :برخة -دور الزباط Address: - Basra- officers houses //
البخيج االلكتخونيE-mail : dr.hanishawi@gmail.com.//
لحالة االجتساعية  :ارمل ولو ستة اوالد وحفيجيغ//

Marital status: married with 6 children and two Grandkid

حاصل عمى شيادة بكالػريػس عمػم تجارية كمية اإلدارة واالقتراد جامعة بغجاد عام  9191بتقجيخ جيج ججا.
Bachelor in Trading Sciences .BAGHDAD UNIVERSITY – 1989- Grade very good
.9

ناقر رسالة الساجدتيخ في  5002-9-91وحرل عمى تقجيخ جيج ججا" وجخى مرادقتيا مغ رئاسة

جامعة البرخة بيحا اصبح حاصل عمى شيادة الساجدتيخ في ادارة االعسال  ،جامعة البرخة مشح العام.5002،
بسػجب االمخ الجامعي الرادر مغ رئاسة جامعة البرخة ذي العجد9999 /93/3في .5002/7/59وبتقجيخ عام
مع الديسدتخات التحزيخية وبمغ متػسط تقجيخه العام ومعجلو العام جيج وبسعجل()%77.91
في رسالتو السػسػمة " الجػدة الذاممة وعالقتيا بخضا الدبػن في مدتذفى البرخة لمػالدة واالشفال" دراسة مقارنة
بيغ الجشاحيغ العام والخاص" وحرل عمى تقجيخ جيج ججا" بعج مشاقذتيا مغ قبل أعزاء ورئيذ لجشة السشاقذة
في جامعة البرخة كمية االدارة واالقتراد .
Msc. in BUSINESS Administration-BASRAH UNIVERSITY2005
A Thesis" Total Quality And Its Relationship on the Customer Satisfaction IN The Basrah Hospital for the
"birth And Children.
A comparison Study Between Public Suite And Private Suite.

 .3حاصل عمى شيادة الجكتػراه عمػم في إدارة األعسال تخرز إدارة إستخاتيجية بتاريخ  5092-95-39مغ جامعة
البرخة – وفقا لألمخ الجامعي الرادر بتاريخ  .5092-3-97بأشخوحتو السػسػمة تأثيخ إضافة حمقة خجمات ما قبل
البيع لشسػذج سمدمة الكيسة ل  porterفي قيسة شخكات التاميغ العخاقية دراسة اختباريو آلراء عيشة مغ األكاديسييغ
والخبخاء السسارسيغ .ومشحتو لجشة السشاقذة تقجيخ جيج ججا.اما السقػم العمسي لالشخوحة فيػ االستاذ الجكتػر يػسف
حجيع الصائي مغ جامعة الكػفة فقج مشحو تقجي اخ عمسيا امتياز وبسعجل مقجاره .%12
.2أعسل في ميشة التجريذ الجامعي مشح 5002-9-50في كمية شط العخب الجامعة .
1

I worked in Teaching job since 2004 in Shatt AL-Arab University College
درست مادة مباديء ادارة االعسال في قدع العمػم السرخفية في كمية اإلدارة واالقتراد جامعة البرخة وعمى.2
.5007-90-9 لغاية.5007 مالك قدع إدارة األعسال وذلظ مشح بجاية العام
Lecturer in economic and administration college –Basrah University in 2007
لسجة ثالث سشػات عمى.5009-7-92 تع تعييشو بسشرب مجيخ شؤون الصمبة في كمية شط العخب الجامعة في.9
. التػالي
شارك في مؤتسخ القادسية العمسي االول ببحث عشػانو " تقييع اداء الخجمات الرحية بالسدتذفيات " السشعقج في.7
5001.-3-)99-97)
participate in- first Scientific Conference of University of Qadissiya
Indicators of Evaluating the Health Services Performance and Their Measurement
at Hospitals:
A Case Study of Al Shafaa Public Hospital in Basrah
 بالبحث السػسػم" السذكالت االدارية.5001-2-53-55 شارك في مؤتسخ جامعة الكػفة الثاني السشعقج في.9
.السذيػرة واثخىا في اتخاذ القخار
he participation in-second -Scientific Conference of University of KUfA Vision of the Common Administrative Problems and Their Effects on Deciding
where to Solve them in the Administrative Structure of Organizations: Foretaste
Study
-: بالبحثيغ السػسػميغ.5001-2-3 شارك في مؤتسخ كخبالء الجولي االول السشعقج في.1
he participation in first Scientific Conference of university of Kerbala
امكانية تحميل اشكالية العالقة في انسػذج ىافمدكا
Analyzing the problematic relation between the attitudinal characteristics of the manager and the
personal characteristics power of the leader and its effect on the empowerment as well as on decisionmaking
.(A field study of a sample of managers and leaders)
.اثخ قػة الخرائز الذخرية والسػقفية في التسكيغ مغ اتخاذ القخار االداري
Impact of position and personal power in empowerment for operational and strategic decision
(A field study of a sample of employees in Basra University)
-9-99- ارسل بحثا لمسذاركة في مؤتسخ وزارة الرشاعة لمتكيدذ والديصخة الشػعية السقام في بغجاد.90
" بالبحث السػسػم " ادارة ازمة االنتاج الكاذب مصارحة فمدفية بيغ االنتاج الحكيقي واالنتاج الكاذب.5001
.حرل عمى كتب شكخ وتقجيخ عجيجة مغ جامعة شط العخب.99
2

 .11كتاب شكخ وتقجيخ مغ عسادة كمية شط العخب لجيػدة الحثيثة في دعع مكتبة الكمية بالكتب العمسية.
 .12تخأس لجشة مشاقذة البحػث العمسية لصمبة قدع ادارة االعسال والبالغ عجدىا  72بحثا لمعاميغ 5090-5001
وذلظ بامخ مغ العسادة والقدع السحكػريغ لغخض تقييسيا برػرة عمسية وكان ذلظ بتاريخ .5001-9-55
و5090-9-55وحرل عمى ذلظ كتابي شكخ وتقجيخ مغ العسادة والقدع.
 .13قام بتجريذ السػاد االتية في كمية شط العخب الجامعة مشح  5002ولحج االن " ادارة استخاتيجية،ادارة االنتاج
والعسميات ،ادارة الجػدة ،نطخية مشطسة ،ادارة السػاد والسخازن ،ادارة السػارد البذخية،ثقافة حقػق االندان،ثقافة
الحخية والجيسقخاشية،ادارة التاميغ" ،فكخ اداري ،مادة مشيجية واساليب البحث العمسي ،تكشمػجيا السعمػمات ،االدارة
االلكتخونية ،قخاءات ادارية انكميدي،مباديء ادارة االعسال في قدع العمػم السالية كمية االدارة واالقتراد عام
.5007
 .92ندب عمى الييئة التجريدية لقدع السحاسبة مشح  5092في كمية شط العخب.
 .92حرل عمى شيادة خبخة في التجريذ الجامعي بسػجب االمخ االداري 921في 5009-7-57مغ عسيج كمية
شط العخب الجامعة د .مكي عبج الكخيع عبج الػاحج.
 .99شارك بسؤتسخ كخبالء الجولي الثاني والعمسي الخامذ عمى مدتػى الكمية بالبحث السػسػم اثخ ابعاد مسارسات
العشاية بالدبػن في نتائج االعسال دراسة استصالعية في مدتذفيات البرخة التخررية والعامة والخاصة .
 .97حرل عمى شكخ وتقجيخ مغ عسادة جامعة كخبالء –كمية االدارة واالقتراد .لمجيػد السبحولة في احياء ودعع
اعسال السؤتسخ.
البحػث السقبػلة لمشذخ-:
. 9البحث السػسػم " تقييع اداء الخجمات الرحية بالسدتذفيات " دراسة حالة في مدتذفى الذفاء العام باليرخة.
في مجمة جامعة القادسية كمية االدارة واالقتراد العجد الخاص بػقائع السؤتسخ العمسي االول السشعقج في -97

.5001-3-99بسػجب الكتاب ذي الخقع 911في  5001/90/2والرادر مغ جامعة القادسية –كمية االدارة
واالقتراد
participate in- first Scientific Conference of University of Qadissiya
Indicators of Evaluating the Health Services Performance and Their Measurement
at Hospitals:
A Case Study of Al Shafaa Public Hospital in Basrah
By:-Hani F-AL-Shawi
.5البحث السػسػم " اثخ الشطام الكيسي في استخاتيجيات ادارة الرخاع" دراسة تحميمية في جامعة البرخة .بحث
مقبػل لمشذخ في مجمة االقتراد الخميجي بامخىع االداري ذي العجد 572ن ش في 5001/99/97
3

E:Arab Gulf Center50025000@yahoo.com.

The Impact Of Valuation System In Conflict Management Strategies
Analytical Study At University Of Basrah
By
Hani F.Al-Shawi
 .3البحث السػسػم" اثخ قػة مرادر التسكيغ الخارجية والجاخمية في اتخاذ القخارات االستخاتيجية والتذغيمية"
دراسة استصالعية آلراء عيشة لسػضفي جامعة البرخة

وتع قبػلو لمشذخ بامخ القبػل الرادر مغ جامعة صشعاء –مخكد تصػيخ التعميع الجامعي وضسان الجػدة السدجمة
بجار الكتب الػششية بخقع ( )5009/209والتي وافقت عمى نذخه بالسجمج ( )3العجد( )9يػليػ – ديدسبخ 5001م
باالمخ السخقع 5001/9/3/909م بتاريخ .5001/9/57
The power Impact of Internal and External empowerment sources on making strategic and tactic
decisions
)(A survey study of a sample of employees in Basra University
 .2تع قبػل البحث السػسػم تاثيخ انسػذج ادارة عالقات الدبػن في االداء الرحي بسجمة العمػم االدارية جامعة
البرخة في .5090-1-97
 .2تع قبػل البحث السػسػم بشاء مكياس كفاءة اداء االستاذ الجامعي لمشذخ في مجمة وقائع مػتسخ جامعة الكػفة
لمجػدة واالعتساد االكاديسي الثاني.5099.
البحػث قيج االنجاز
 .9تصػيع انسػذج نطام انتاج تػيػتا  TPSالى بيئة التعميع العالي وقياس اثخه في تخشيق االداء الجامعي
Modifying Toyota Production System Model To Higher Education
Environment And Measuring Its Impact On Learning University Performance
م.م ىاني فاضل الذاوي(**)
وىػ بحث مػسػم شارك بسؤتسخ الجػدة واالعتساد االكاديسي االول جامعة الكػفة السشعقج لمفتخة مغ -95-99-92
.5001
وىػ االن مشذػر عمى السػقع االلكتخوني في االنتخنيت
www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/95...

 .5اثخ التفاعل السبيج في تجسيل العالقة مع الدبػن CUSTOMER
 دراسة استصالعية في كمية شب –جامعة البرخة -4

بحث شارك في مؤتسخ الجػدة واالعتساد االكاديسي االول جامعة الكػفة السشعقج في THE .5001-95-99-92
IMPACTE OF THE PLEASURABLE INTERACTION IN Relationship
Cosmetology with customer -Conclusion study .2اثخ ابعاد مسارسات العشاية بالسخيس في نتائج االعسال الصبية
 دراسة استصالعية في مدتذفيات البرخة العامة والخاصة-بحث شارك بو الباحث بسؤتسخ كخبالء الجولي الثاني (العمسي الخامذ)بسػجب امخ قبػل السذاركة الرادر مغ
جامعة كخبالء – كمية االدارة واالقتراد-بالعجد 713في  5090-2-59والحي سيشعقج أي السؤتسخ لمفتخة مغ
-95-99مايذ 5090

 ".2البحث السػسػم" تاثيخ انسػذج ادارة العالقة مع الدبػن في تحديغ جػدة االداء الرحي
دراسة استصالعية في مدتذفيات البرخة"
مقبػل لمشذخ في مجمة العمػم االدارية كمية االدارة واالقتراد جامعة البرخة.0202العجد الدادس
The Impact of Customer Relation Management Model in health
Performance quality Improvement
A survey study in Basra Hospitals
by
Assistant lecturer Hani Fadhil Al-Shawi
-Business Administration Department- Shat Al- Arab college University
 .9البحث السػسػم " اثخ تقجيع خجمات ماقبل البيع لمدبػن في تعطيع قيسة السشتػج"
مقتخح لتصػيخ انسػذج سمدمة الكيسة لسايكل بػرتخ
قيج االنجاز مشح  5001/95/9لحج االن  .5099/9/9ونذخ في جامعة البرخة 5092
 .7البحث السػسػم-:
"امكانية ادراج نذاشات تعديد الرحة بيياكل السشطسات السحميةغيخ الرحية لتحديغ جػدة نتائج االعسال"
رؤية مقتخحة لسؤسدات البرخة غيخ الرحية
ولجت فكختو في 0212/1/1

.8البحث السػسػم اثخاالنذصة االثخائية في صياغة ميثاق السشطسة
دراسة استصالعية في بعس كميات البرخة
بػشخ في انجازه مشح 0212/4/1
 .9البحث السػسػم (بشاء مكياس كفاءة االستاذ الجامعي باستخجام معاييخ جػدة السسارسة االكاديسية)
دراسة استصالعية لكذف اثخ االنذصة االثخائية في عيشة مغ اساتحة وشالب الجامعات في البرخة
بحث شارك بو الباحث بسؤتسخ جامعة الكػفة لزسان الجػدة واالعتساد االكاديسي.
.12

تع قبػل البحث السػسػم (بشاء مكياس كفاءة االستاذ الجامعي باستخجام معاييخ جػدة السسارسة

االكاديسية)) لمشذخ في وقائع

السؤتسخ اعاله (الكػفة) لمجػدة واالعتساد االكاديسي .

 .12قجم البحث السػسػم (( اثخ الكيادة الخزيشة( الستأنية) في اتخاذ القخار االستخاتيجي )) لمسذاركة في مؤتسخ
جامعة الكػفة كمية عمػم الحاسبات السشعقج بتاريخ . 0211/4/1
-11

بػشخ بانجاز البحث السػسػم ((تقييع اداء الػضائف عالية السخاشخ بالسدتذفيات
واثخىا في سالمة السخضى
5

بالتصبيق في مدتذفى البرخة التعميسي
مشح تاريخ  0211/1/1لغخض الشذخ في مجمة العمػم االقترادية – جامعة البرخة – كمية االدارة

واالقتراد وقبل لمشذخ في 0211-6-5ونذخ في مجمة عمػم اقترادية – كمية االدارة واالقتراد جامعة البرخة في
العجد  09بسػجب امخ قبػل الشذخالعجد ت 006في .0211-6-7
 . 10نذخ لو بحثا في مجمة شط العخب

" اثخ تصػيخ اجخاءات العشاية بالدبػن في الكيسة السزافة لمخجمات الرحية

دراضخ اضزطالعٍخ فً يطزشفٍبد انجصرح انعبيخ وانخبصخ" وهى يُشىر ثبنعذد  9يجهخ شظ انعرة
ثزبرٌخ 5099-2-95
 . 93ثحش يُشىر فً يجهخ دراضبد اقزصبدٌخ وادارٌخ جبيعخ ثغذاد (( رأصٍر االثعبد االقزصبدٌخ واالجزًبعٍخ
وانجئٍخ فً رجبرح انقطبع االخضرَ .شر فً عبو .5093
. 92ثحش يُشىر فً يجهخ ثًعهذ دراضبد ادارٌخ فً انهُذ حبصهخ عهى يعبيم انزأصٍر انعهًً وانجحش ثبنهغخ
االَكهٍسٌخ ثعُىاٌ " " toward a model for managing the sustainable Energy

 .15بحث مشذػر في مجمة الغخي لمعمػم االدارية في جامعة الكػفة بعشػان تاثيخ ادارة الصاقات الفكخية في ادارة
السػاىب .0215

بحث مشذػر بسجمة Sugyaat siva sivani institute of managerial issn:0975-4032.V0lume-VII
Issue-1 2013.pp17-27.of p 68.خاصة بسعيج دراسات ادارية في اليشج وحاصمة عمى
شيادة معامل التاثيخ العمسي وىػ بحث مذتخك مع زميمو د دمحم حديغ تحت عشػان

" Toward a model for managing the sustainable Energy

\ A Remedy against aloof culture of Wasting the Iraqi generation wealth – Afield
1study to the points of managers in (oil .Electricity ,Environment) sectors.
 .16بحث مشذػر في مجمة الغخي بعشػان رؤية في السذكالت االدارية السذيػرة .0212
 .17بحث مشذػر في مجمة العمػم االدارية جامعة القادسية بعشػان خجمات ما قبل البيع .0214

 18شارك ببحث عمسي في المغة االنكميدية بسؤتسخ جامعة سالفػرد في مانذدتخ بخيصانيا وذلظ في عام .0212
 .19شارك ببحث عمسي قبل في السؤتسخ الجولي الخامذ لزسان الجػدة والتعميع العالي IACQA2015جامعة الذارقة
دولة االمارات العخبية الستحجة لمفتخة مغ  .0215/2/ 5-2وقبل بحثو السذتخك مع زميمو د دمحم حديغ ومشحا شيادة
مذاركة مغ مشطسة التشسية العخبية لمعمػم االدارية بالبحث السػسػم " تاثيخ ادراك خرائز الكيادة في صشاعة

القخار االكاديسي – بحث استصالعي الراء عيشة مغ السػضفيغ في جامعة البرخة "  IACQA 2015.السقام في
االمارات العخبية الستحجة بخعاية االستاذ الجكتػر حسيج مجػل الشعيسي مجيخ جامعة الذارقة
.02

"
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الكتب التي قام بتأليفها.

.1كتاب ادارة االنتاج والعسميات ( ضػاىخ وحاالت تصبيكية) الصبعة االولى  0216في مصبعة دار ياقػت عسان

االردن .0216ارسل لمصبع بعج تػقيع العقج مع مجيخ السصبعة االستاذ احسج عبج الكخيع مكاحمة مشح -8-01
.0214وتع شبعو وتػزيعو في عام .0216
 .0كتاب بعشػان"سمدمة الكيسة ( نقج  ،مخاجعة ،تعجيل ،تصػيخ) .0216قيج االنجاز
الصبعة االولى 0216في مصبعة الياقػت بػك عسان

 .2تع الصبع كتاب" بعشػان متسسات البحث االكاديسي"

االردن.0216.

الجورات العمسية التي شارك فييا
.9مخكد تصػيخ شخائق التجريذ والتجريب الجامعي جامعة البرخة كمية التخبية بسػجب كتابيع ذي العجد  3002في
 .5002/95/59ومشح شيادة مذاركة مغ السخكد
 .5دورة في مخكد الحاسبات االلكتخونية -جامعة البرخة وحرل عمى شيادة مذاركة مغ السخكد السحكػر.بػثيقة
نجاح االختبار لجورة كفاءة الحاسبات ذي الخقع 11ش .99/في  5009/2/99مغ قبل مجيخ السخكد عبج الكخيع
حديغ حدغ.
 .3حرل عمى شيادة كفاءة بالمغات الحية – المغة االنكميدية مغ كمية االداب جامعة البرخة .9119السخكد
االمتحاني الخابع بتاريخ .9119-2-50لشجاحو في متحان المغة االنكميدية بتػقيع د.كاضع حديغ باقخ مجيخ
السخكد االمتحاني.
 .2شارك في اعجاد سمي بز دورة تجريب ادارية لذخكة انػار االنجلذ في مصار البرخة الجولي .5001
 .2عزػ مشتدب الى اتحاد رجال االعسال العخاقييغ بسػجب تدمدل  95في .5009/2/92ومشح شيادة انتداب
في حيشو.
Member of Iraqi Businessmen Union Issued In 14-5-2008.no:12
}[Membership Certificate
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زميل نقابة السجقيقيغ والسحاسبيغ – بغجاد – السشرػر مشح عام 9119م.

.3

اوفج الى جسيػرية ايخان االسالمية لمتعاون الثقافي بيغ البمجيغ بتاريخ  5090/9/1ضسغ وفج رسسي مغ

كمية شط العخب يتكػن مغ تدع افخاد ولسجة اربعة ايام وعاد الػفج بعج لقاء مع احج الذخريات الجيشية الديج اية
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هللا العطسى دمحم عمي الذيخازي وقج اىجى سساحتو لمػفج مجسػعة مغ الكتب الجيشية والعمسية  .وتبادل الحجيث
ووجيات الشطخ مع افخاد الػفج.
التذكخات
 .9شكخ وتقجيخ ذي العجد 709في 5007-2-92مغ عسيج كمية شط العخب د .مكي عبج الكخيع عبج الػاحج
لمجيػد السبحولة في حث الصمبة عمى اىجاء الكتب الى مكتبة شط العخب مسا يديج مغ رفع السدتػى العمسي
لمصمبة.
 .5شكخ وتقجيخ مغ عسيج كمية شط العخب د.دمحم عبػد شاىخ بالعجد 2299في .5009-95-93لمجيػد السبحولة
في ادارة وحجة شؤون الصمبة بكفاءة.
 .3شكخ وتقجيخ مغ عسيج كمية شط العخب د.دمحم عبػد بالخقع  993في  5001-2-93لمجيػد العمسية والبحثية في
السذاركة بالسؤتسخ االول لجامعة القادسية.
 .2شكخ وتقجيخ بالعجد  922في  5001-2-2مغ جامعة كخبالء كمية االدارة واالقتراد لمسذاركة الفاعمة ببحثيغ
مػسػميغ في السؤتسخالعالسي الجولي االول – السؤتسخ العمسي الخابع .
 .2شكخ وتقجيخ مغ كمية شط العخب د.دمحم عبػد شاىخ لمجيػد السبحولة في مشاقذة مذاريع التخخج لمسخحمة
الخابعة بالخقع 5097في ..5001-90-9
 .9شكخ وتقجيخ مغ عسادة كمية شط العخب الجامعة باالمخ االداري  5032في  .5001-90-9لمسذاركة في
مؤتسخ الكػفة ومؤتسخ جامعة كخبالء الجولي العالسي االول.
 .7شكخ وتقجيخ مغ عسيج كمية شط العخب د دمحم عبػد شاىخ بالعجد 3990في  .5001/95/59لمسذاركة في
مؤتسخ الجػدة واالعتساد االكاديسي االول جامعة الكػفة.
 .9شكخ وتقجيخ بالخقع 395في  5090/5/99لقبػل نذخ بحث ( اثخ الشطام الكيسي في ستخاتيجيات ادارة الرخاع
مغ عسيج كمية شط العخب د دمحم عبػد شاىخ.
 .1شكخ وتقجيخ بالخقع 391في  5001/5/97لقبػل نذخ البحث السػسػم (اثخ قػة مرادر التسكيغ الخارجية
والجاخمية في اتخاذ القخارات االستخاتيجية والتذغيمية" في مجمة دراسات الجػدة واالعتساد االكاديسي – جامعة
صشعاء -اليسغ.
.90
8

شكخ وتقجيخ مغ عسيج كمية شط العخب الجامعة د دمحم عبػد شاىخ بالعجد 922في  5090/9/99لمجيػد السبحولة
في االشخاف عمى تاىيل استعالمات الكمية .
شكخ وتقجيخ مغ عسيج كمية شط العخب الجامعة د دمحم عبػد بالعجد 9099في  5090/2/99لمسذاركة في مؤتسخ
كخبالء الجولي الثاني بالبحث السػسػم اثخ ابعاد العشاية بالدبػن في نتائج االعسال.
شكخ وتقجيخ مغ جامعة كخبالء كمية االدارة واالقتراد لمسذاركة الفاعمة في احياء اعسال ومشاىج السؤتسخ الجولي
الثاني العمسي الخامذ بالعجد 939في  5090/2/9والسشعقج لمفتخة مغ  5090/2/93-99تحت شعار" نحػ آليات
اقترادية وادارية رشيجة في ضل انفتاح االسػاق واالزمات السالية"
شكخ وتقجيخ مغ عسيج كمية شط العخب د دمحم عبػد شاىخ لمجيػد السبحولة في السخاقبات عمى اداء االمتحانات
الشيائية لقدع االدارة عام 5090
شكخ وتقجيخ مغ عسيج كميتو د دمحم عبػد عمى تخأسو لجشة اعجاد ممف التقػيع الدشػي لعام . 5090
-

حرل عمى شكخ وتقجيخ باالمخ االداري 9255في  5099-9-53مغ عسيج كمية شط العخب ا.د.دمحم
عبػد شاىخ.

-

شكخ وتقجيخ مغ ا.د.دمحم عبػد باالمخ االداري 5595في  5090-90-59لشذخ بحث في مجمة عمػم
ادارية بالبرخة.

-

شكخ وتقجيخ مغ ا.د.دمحم عبػد باالمخ االداري 3990في  5001-95-59لسذاركتو في مؤتسخ الجػدة
واالعتسادية جامعة الكػفة.

-

شكخ وتقجيخ مغ ا.د.دمحم عبػد باالمخ االداري 922في  5090-9-99لمجيػد السبحولة في االشخاف
عمى عسل تاىيل استعالمات الكمية.

-

شكخ وتقجيخ مغ كمية االدارة واالقتراد جامعة كخبالء لمسذاركة في السؤتسخ الجولي االول العمسي
بالخقع  922في .5001-2-2

-

شكخ وتقجيخ مغ ا.د.دمحم عبػد باالمخ االداري 9099في  5001-2-99لمسذاركة في مؤتسخ جامعة
كخبالء الجولي الثاني .

-

حرل عمى تيشئة مغ عسيج كميتو أ.د .دمحم عبػد لتخقيتو الى رتبة مجرس بسػجب االمخ 5579في
.5090-90-57
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-

حرل عمى شكخ وتقجيخ مغ ىيئة مجاىجي البرخة لمحذج الذعبي لجيػده السادية ومذاركتو في
ايرال السؤن والسداعجات في بيجي الخط االمامي عمى نياية جبال مكحػل الذخقاط بتاريخ -9
.5092-99مغ الديج رئيذ الييئة السحتخم الجكتػر وائل عمي الػائمي.

التأليف -:كتاب ادارة االنتاج والعسميات دار الياقػت  5099االردن
كتاب متسسات البحث االكاديسي دار الياقػت  5097االردن.
كتاب ادارة السػارد البذخية مع لسحات في تكشمػجيا السعمػمات ( قيج الصبع )

االنجازات العمسية والسؤلفات قيج الشذخ-:
 .9كتاب مػسػعة دراسات االعسال والسذاريع ( كتاب قيج االنجاز بػشخ بتأليفو مشح عام )5002
 .5ممدمة في ادارة السػاد لمسخحمة الثالثة قدع ادارة االعسال.
 .3ممدمة الدارة السػارد البذخية لصمبة السخحمة الثانية ادارة االعسال
 .2ممدمة في ادارة االنتاج والعسميات لصمبة السخحمة الخابعة ادارة االعسال.
 .2كتاب بديط تحت عشػان متسسات البحث االكاديسي وفرل في االحراء مقجم الى ال اخغبيغ بكتابة البحث العمسي
االكاديسي.5099.
التخقيات-:
ف

.9
ي  5002/7/57تع تغييخ لكبو مغ مداعج باحث الى مجرس مداعج لحرػلو عمى شيادة الساجدتيخ.

ق

.5
دم لمتخقية مغ مجرس مداعج الى لقب مجرس بتاريخ .5090/5/7

ت

.3
م تخقيتو الى مختبة مجرس ادارة اعسال بتاريخ  5090/90/57بسػجب امخ مغ وزارة التعميع العالي والبحث العمسي
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ت

.2
مت تخقيتي الى استاذ مداعج مشح تاريخ .5092-3-53

ت

.2
ىشئة مغ عسيج كمية شط العخب بسشاسبة التخقية في  .5099-90-99االستاذ السداعج الجكتػر عامخ جسيل عبج
الحديغ
 .9شكخ وتقجيخ مغ عسيج الكمية د عامخ لمجيػد السبحولة في المجشة االمتحانية لعام .5099
.7قيج االنجاز في تخجسة كتاب تحت عشػان controlling and performance appraisal by .dr

الشجوات التي شارك فييا لعام5090
..9شارك بالبحث السػسػم (أخالقيات العسل والسدؤولية السشطسية ) في نجوة عمسية لقدع ادارة االعسال السقامة
في جامعة القادسية كمية االدارة واالقتراد بخعاية الديج رئيذ الجامعة السحكػرة االستاذ الجكتػر عساد احسج
الجػاىخي وذلظ بتاريخ  5090/2/9وتحت (شعار اخالقيات العسل اساس بقاء السشطسات) .
 .5شارك في نجوة (( إداريػن ) في جامعة الكػفة يػم الدبت السرادف  .5090/2/97السقامة في غخفة تجارة
الشجف وبحزػر مسثل مجمذ الػزراء (الديج الجمػع).
معمػمات اخخى
 قبل في جامعة هللا آباد في دولة اليشج بالجراسات العميا (الجكتػراه) في  . 5090/1/9ولع يمتحقبيا لعجم تػفخالطخوف السشاسبة لمجراسة اذ لع تسشحو كمية شط العخب اجازة دراسية.في حيشيا.
 في  5090/1/9تع اختياره عزػا" في لجشة عميا لتصبيق جػدة التعميع العالي واالعتسادية في كمية شط العخبالجامعة بسػجب االمخ االداري ذي العجد  9939في .5090/1/9
 اصبح مجيخا" لقدع الجػدة في كمية شط العخب الجامعة وذلظ مغ تاريخ  -5090-9-3ولسجة سشتيغ وساعجبخنامجو الحي اعجه لمكمية في ان يجعل الكمية تحرل عمى السختبة الثالثة في ادارة الجػدة مغ بيغ الكميات
االىمية في العخاق.
 في  5090/1/91ارسل بحثو السػسػم (بشاء مكياس كفاءة االستاذ الجامعي باستخجام معاييخ جػدة السسارسةاالكاديسية)
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دراسة استصالعية لكذف اثخ االنذصة االثخائية في عيشة مغ اساتحة وشالب الجامعات في البرخة
لمسذاركة في مؤتسخ جامعة الكػفة لزسان الجػدة واالعتساد االكاديسي الحي يشعقج بتاريخ
(5090/95/)59_52
استجابة لمجعػة الذخرية التي وجييا مجيخ الجػدة واالداء الجامعي في جامعة الكػفة لو.
 شارك بسؤتسخ محافطة البرخة السشعقج في  5099/3/5بالبحث السػسػم بشاء مكياس االنتاج الكاذب -شارك بسؤتسخ كمية الخياضيات وعمػم الحاسبات جامعة الكػفة الحي سيشعقج في  5099/2/9بالبحث

السػسػم" نحػ قيادة رزيشة مؤمشة برحة ومذاركة العامميغ""

 شارك بسؤتسخ االماميغ الجػاديغ العمسي السشعقج بخعاية الػقف الذيعي في الخوضة الكاضسية ببحث عشػانو" ادارةالسػاكب الحديشية" الحي سيشعقج بتاريخ  5099/9/9بعج ان تمقى دعػة مذاركة مشيع.
 تع ايفاده الى تخكيا -اسصشبػل لغخض االنزسام والسذاركة في دورة جػدة التعميع العالي واالعتسادية االكاديسيةالسقام ىشاك بسػجب تػجيو الديج عسيج كمية شط العخب الجامعة وذلظ بتاريخ .5099/3/99لغاية
 .5099/3/53بسػجب االمخ االداري ذي العجد

 2770الرادر في509/3/7

 حرػلو عمى شيادة تجاوزه دورة الجػدة واالعتسادية مغ مخكد التشسية البذخية والتصػيخ تخكيا – اسصشبػل. اعتبخ رئيدا لمجشة تصبيق الجػدة واالعتسادية في كمية شط العخب الجامعة بسػجب االمخ االداري السخقع 929في. 5099-3-57
 تمقى دعػة حزػر مؤتسخ كمية الخياضيات وعمػم الحاسبات جامعة الكػفة لقبػليع بحثو السػسػم (( نحػ قيادةرزيشة مؤمشة برحة ومذاركة العامميغ )) لمسذاركة بالسؤتسخ العمسي االول (( التػجيات الحجيثة في تكشمػجيا
السعمػمات والخياضيات  )) ICTM"2011وتحت شعار " مغ اجل مجتسع معمػماتي متسيد في تكشمػجيا
السعمػمات والخياضيات.
وذلظ بسػجب كتاب الجعػة السحكػرة السخقع 90في .5099-3-93
بتاريخ  5099-2-50باشخ بكتابة البحث السػسػم (( الخقابة العتيجة واثخىا في الفداد االداري))
-

تخأس لجشة الجػدة واالعتسادية في كمية شط العخب الجامعة 5099.

عزػ مجمذ الجػدة واالعتسادية في كمية شط العخب الجامعة.5099. باشخ بانجاز البحث السػسػم إدارة إمداد الطاقة الرشيقة وأثرها في األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعيةدراسة في بعض المنظمات الصناعية بالبصرة
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بتاريخ 1111-6-1
باشر بانجاز البحث الموسوم بناء مقياس للمناخ التنظيمي في بيئة التعليم االهلي
دراسة استطالعية آلراء عينة من تدريسيين في قطاع التربية والتعليم العالي
ارسل البحث السػسػم ((قياس السخدودات االقترادية والبيئية واالجتساعية لتجارة القصاع االخزخ
دراسة استصالعية في مؤسدات البرخة بالتخكيد عمى قصاع الكيخباء )) لمشذخ في مجمة آفاق اقترادية – االمارات العخبية
الستحجة – اتحاد غخف تجارة وصشاعة االمارات.
-

نخأس لجشة مشاقذة بحػث السخحمة الخابعة لمعام  2011لصمبة قدع ادارة االعسال.

حرل عمى شكخ وتقجيخ لمجيػد السبحولة في المجشة االمتحانية لقدع ادارة االعسال – كمية شط العخب مغ

عسيج الكمية االستاذ الجكتػر دمحم عبػد شاىخ.في .2011-6-22
-

 -حرل عمى درع كمية شط العخب الجامعة وذلظ بتاريخ  2011-4-4لتخقيتو عمسيا" الى رتبة مجرس.

-

حرل عمى شيادة قيادة الحاسػب الجولية  ic3بسعجل عام بمغ  %21بتاريخ .2011-2-9

-

تست السػافقة عمى قبػل البحث السػسػم (( اثخ تصػيخ اجخاءات العشاية بالدبػن في الكيسة السزافة
لمخجمات الرحية)) مدتذفى البرخة التعميسي انسػذجا" ،مغ مجمة شط العخب بسػجب امخ قبػل الشذخ
ذي العجد 203في .2011-9-15

-

ترجى لبخنامج دكتػراه في جامعة البرخة كمية االدارة واالقتراد الكسال دراستو بامتحان مشافدة بيغ 10

-

قابل لجشة عمسية مكػنة مغ ستة اساتحة في كمية االدارة واالقتراد يػم  2011-9-14لغخض اكسال

شمبة دكتػراه في جامعة البرخة كمية االدارة واالقتراد  .قدع ادارة االعسال -بتاريخ .2011-9-13
مدتمدمات بخنامج الجكتػراه في ادارة االعسال جامعة البرخة ونجح في اجتيازىا .
-

اخي اخ رشحت اشخوحت الجكتػ ار التي نجح فييا بالسشاقذة

لمسشافدة عمى جائدة افزل اشخوحة دكتػ ار في الػشغ العخبي لمعام  2015وذلظ بعج ادراجيا في قائسة
السخشحيغ مغ قبل مشطسةالتشسية والعمػم االدارية ومقخىا في جسيػرية مرخ العخبية القاىخة ومكان السشافدة في
جامعة الذارقة لمعمػم االدارية وذلظ بسػجب االمخ الرادر مغ مسثميع في مرخ.

ٔ2017شبطبد
لجٛي اٌجحش اٌّٛع " َٛاعزخذاَ رمٕ١خ ػذعخ إٌزبئظ ٌزم ُ٠ٛارغب٘بد اٌضثبئٓ االعزٙالو١خ اٌغٍٛو١خ فٟ
إٌّبفغخ اٌ١ّ٘ٛخ ".دساعخ اخزجبس٠خ فِ ٟشوض اٌجصشح رب ُ٠عى٠ٛش.
فِ ٟغٍخ اٌغشٌٍ ٞؼٍ َٛاالداس٠خ – عبِؼخ اٌىٛفخ
. 3رُ رٕغ١ج ٟػضٛا ف١٘ ٟئخ رحش٠ش ِغٍخ االطشٚحخ اٌزبثؼخ ٌٛصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجحش اٌؼٍِّٕ. ٟز شٙش .2016-12
. 4رُ أزخبث ٟسئ١غب ٌّغٍظ ا١ٌٚبء اِٛس اٌطٍجخ فِ ٟذسعخ اٌّمذاد االثزذائ١خ ف ٟدٚس اٌضجبط ٚرٌه ثزبس٠خ َٛ٠ 2016/10/6
اٌخّ١ظ .
 . 5رُ ٔشش اٌجحش اٌّٛع (( َٛحبِ ٟاٌؼذاٌخ )) فِ ٟغٍخ ٚلبئغ ِؤرّش وٍ١ز ٟاالداسح ٚااللزصبد ٚوٍ١خ شظ اٌؼشة – جبيعخ
انجصرح فً .5099-2-50
 .9قجىل انجحش انًىضىو " دور ادارح يعبٌٍر االَزبط انُظٍف فً رقهٍم انًخبطر االقزصبدٌخ وانجٍئٍخ وانصحٍخ دراضخ
اضزطالعٍخ فً شركخ غبز انجصرح".نهُشر فً يجهخ دراضبد اقزصبدٌخ ورنك ثزبرٌخ .5097-2-9

ٔشبطبد -2017
13

-

رشأعذ ٌغٕخ ِٕبلشخ طبٌت دساعبد ػٍ١ب ف ٟاٌزخط١ظ االعزشار١غ ٟف ٟعبِؼخ اٌىٛفخ .2017-3-2

-

حصٍذ ػٍ ٝشىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػّ١ذ وٍ١خ االداسح ٚااللزصبد عبِؼخ اٌىٛفخ ف.2017-3-6 ٟ

-

رُ أزخبث ِٓ ٟا١ٌٚبء اِٛس اٌطٍجخ وّّضً ا١ٌٚبء اِٛس اٌطٍجخ فِ ٟذسعخ اٌّمذاد االثزذائ١خ ٌٍزؼٍُ١
االعبط ثّٕطمخ دٚس اٌضجبط دمحم اٌمبعٌُ.ؼبَ .2017

عشد ثبٌجحٛس إٌّشٛسح ٌغب٠خ 2017
( 3ثحٛس) ثحٛس اٌزشل١خ ِٓ ِذسط ِغبػذ اٌٌ ٝمت ِذسط (اعزشار١غ١بد اداسح اٌصشاع  ٛ٘ٚثحش ِشزشن ِغ د شزٜ
ػٍٛاْ ِشوض دساعبد اٌخٍ١ظ االلزصبدٚ ،ٞثحش عبِؼخ اٌمبدع١خ ِٕفشد  ،ثحش عبِؼخ صٕؼبء ِشزشن ِغ د دمحم حغ)ًِٕٙ ٓ١
( ) 4ثحٛس رشل١خ اعزبر ِغبػذ( عبِؼخ ثغذاد اٌمطبع االخضش ِشزشن ِغ خٍٚ ً١د ػبِش ،ثحش اٌٛظبئف ػبٌ١خ اٌّخبطش
ِٕفشد ،ثحش أّٛرط اداسح ػاللبد اٌضث ْٛف ٟاٌمطبع اٌصحِٕ ٟفشد  ،ثحش اٌفغبد االداسِ ٞؤرّش اٌجصشح ِشزشن ِغ د دمحم
حغ)ًِٕٙ ٓ١
 ) 2ثحٛس ِغزٍخ ( عبِؼخ اٌمبدع١خ ػٓ رط٠ٛش عٍغٍخ اٌمّ١خ ٌجٛسرش ِشزشن ِغ د دمحم حغ ، ًِٕٙ ٓ١ثحش ِغزً ِٓ اطشٚحزٟ
ٌٍذوزٛساٖ اِىبٔ١خ اضبفخ حٍمخ خذِبد ِب لجً اٌج١غ ٌغٍغٍخ اٌمّ١خ ٌجٛسرش .عبِؼخ اٌجصشح اٌؼٍ َٛااللزصبد٠خ)
( ) 1ثحش ِٕشٛس ثبٌغؼٛد٠خ عبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض االٔزبط اٌشش١ك ِشوض دساعبد اعزشار١غ١خ 2011
( )1ثحش ِشبسن ثّؤرّش عبِؼخ اٌشبسلخ ػبَ 2015
( ) 3ثحٛس ف ٟعبِؼخ اٌىٛفخ ِغٍخ اٌغش ( ٞثحش اٌطبلبد اٌفىش٠خ  ،ثحش ػذعخ إٌزبئظ  ،ثحش ثٕبء ِم١بط وفبءح االعزبر
اٌغبِؼ، ٟثحش اٌّشىالد اٌّشٛٙسح ف ٟاالداسح )
() 1بحث فً الهند حاصل على امباكت فاكتر باللغة االنكلٌزٌة فً معهد االدارة بمجلة سٌفا سٌفانً .5112شهر السادس
(.)1بحث منشور فً ولائع مؤتمر كلٌة شط العرب ( حامً العدالة)
(.)1بحث مجلة شط العرب ( العدد  )1اثر اجراءات العناٌة بالزبون
( )5بحث فً مؤتمر جامعة الب صرة كلٌة االدارة وااللتصاد ( نماذج ادارة المعرفة) و( مطارحة فلسفٌة عن اعادة هندسة
العملٌات ).
() 1بحث منشور فً مجلة علوم التصادٌة جامعة البصرة بعنوان ( ادارة معاٌٌر االنتاج النظٌف وفما لفلسفة الجٌدوكا )

المجموع (51

) بحث منشور لغاٌة .5112-1-11

منشورات 5118
 52-18-5118نشر بحث فً االمارات جامعة الشارلة " تاثٌر ادران خصائص المٌادة فً اتخاذ المرار االكادٌمً
 5118نشر بحث فً جامعة تكرٌت بعنوان المستجدات فً تمٌٌم االداء االداري باستخدام مصفوفة كودان
 5118نشر بحث فً مركز دراسات الكوفة بعنوان دور الممارسات االستراتٌجٌة واالبداع التمزٌمً
 5118مشاركة فً مؤتمر الكلٌة التمنٌة بغداد فً  5118-11-52-58بالبحث الموسوم االستراتٌجٌة الممتدة نجو طموحات
الطالة البدٌلة فً العراق
 5112بحث ممبول للنشر فً كلٌة التربٌة جامعة الكوفة :مجلة علوم انسانٌة (( دور جودة حٌاة العمل للحد من المصور
المعرفً ))
ذي العدد  52فً 5112-1-12
الدروس التً لمت بتدرٌسها
 مادة ادارة االعمال فً كلٌة االدارة وااللتصاد جامعة البصرة فً لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة فً عام 5112كلفت بتدرٌس المواد االتٌة فً لسم المحاسبة
 لراءات محاسبٌة انكلٌزي ومراسالت تجارٌة عام  5118مرحلة اولى وعام 5112 رٌاضٌات مالٌة عام  5112مرحلة ثانٌة14

 منهاج البحث العلمً واخاللٌات الباحث عام  5118مرحلة رابعة ادارة التسوٌك غام  5118مرحلة ثانٌة حموق االنسان والدٌممراطٌة عام  5112مرحلة اولى حرٌة ودٌممراطٌة 5118المجموع  2مواد
 -------------------------- فً لسم االدارة االعمال درست المواد االتٌة منذ 5112 ادارة االنتاج من عام  5112لغاٌة عام 5112 ادارة التامٌن فً عام 5112 نظرٌة المنظمة فً عام 5112 ادارة جودة فً عام 5111 ادارة استراتٌجٌة فً عام 5111 ادارة المواد والمخازن من عام  5112لغاٌة عام 5112 فكر اداري فً عام 5111 لراءات ادارٌة انكلٌزي فً عام 5112 تكنلوجٌا ونظم المعلومات فً عام 5112 تجارة الكترونٌة فً عام 5118 لانون تجاري منذ عام 5112حموق االنسان فً عام 5111
 اسالٌب البحث العلمً فً عام 5112 ادارة موارد بشرٌة منذ عام  5112لغاٌة عام 5112حرٌة ودٌممراطٌة فً عام 5112
  -----------------------المجموع  12مادةمجموع المواد  52مادة علمٌة
تكلٌفً بتدرٌس مادة محفظة استثمارٌة مرحلة رابعة لسم ادارة االعمال
مجموع المواد  52مادة لغاٌة 5112/2/1

فً  5112تم تثبٌتً على مالن تدرٌسسً لسم المحاسبة بامر اداري من عمادة شط العرب

ٚرُ رىٍ١ف ٟثزذس٠ظ اداسح اٌزغ٠ٛك ِشحٍخ صبٔ١خ ف ٟػبَ 2018
ٚس٠بض١بد ِبٌ١خ ٌّذح عٕز2019ٚ 18 ٓ١
ِٚبدح ِٕٙغ١بد اٌجحش اٌؼٍّٚ ٟاخالل١بد اٌجبحش ِبدحِشحٍخ ساثؼخ ٚرٌه ف ٟػبَ ٚ 2018-2017ػبَ
2020-2019
شبسوذ ثّؤرّشاد ادٔبٖ
ِ.1ؤرّش اٌىٍ١خ اٌزمٕ١خ االداس٠خ -ثغذاد ثجحش حٛي االعزشار١غ١خ اٌّّزذح ٔح ٛرحم١ك طّٛحبد اٌطبلخ اٌجذٍ٠خ
ف ٟاٌؼشاق
ل.2018/11/28-27 ٟ
ِ . 2ؤرّش وٍ١خ ثغذاد اٌذ ٌٟٚاٌغبثغ ٌٍؼٍ َٛااللزصبد٠خ ثبٌجحش اٌّٛع َٛدٚافغ اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ ف ٟاٌؼشاق
ٚرغبٚص ػمجبرٙب.
ثزبس٠خ .2019/3/26-25
15

ِ . 3ؤرّش ضّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد٠خ اٌغبدط ف ٟعبِؼخ اٌىٛفخ ثبٌجحش اٌّٛع َٛاصش اٌحٛوّخ اٌّغزذاِخ فٟ
اٌششبلخ االعزشار١غ١خ ثبعزخذاَ رحٍ ً١اٌّحزٌٍ .ٜٛفزشح ِٓ .2019-3-28-27
ِ .4ؤرّش عبِؼخ اٌجصشح ٚوٍ١خ شظ اٌؼشة اٌشاثغ ثبٌجحش اٌّٛع َٛاصش اٌّؼشفخ اٌزغ٠ٛم١خ ف ٟرحم١ك اٌّ١ضح
اٌزٕبفغ١خ اٌّغزذاِخ .ثزبس٠خ .2019/4/18-17
-----------------------------------------------------------------------------------------

ػذد اٌجحٛس إٌّشٛسح ٌغب٠خ  )24 ( 2019/4/19ثحضب ِٕشٛساٚ .اسثغ وزتٚ.سعبٌخ ِبعغز١ش
ٚأطشٚحخ دوزٛساٖ

-

ِغّٛع ( )30عٙذا ػٍّ١ب

-

صذٚس اِش ِٓ عبِؼخ اٌىٛفخ وٍ١خ االداسح ٚااللزصبد ثزشاعٌٍ ٟغٕخ ِٕبلشخ طبٌت اٌّبعغز١ش (

.

احّذ خٕغش ػجذ ( اٌّٛعِٛخ – اٌشاػخ االعزشار١غ١خ ٚدٚس٘ب ف ٟرحم١ك اٌزغبِح اٌزٕظ) ّٟ١
ثبالِش االداس ٞر ٞاٌؼذد  1596فٚ 2019-4-18 ٟرٌه ٠زبس٠خ ػمذ عٍغخ إٌّبلشخ اٌّحذد فٟ
. 2019-5-28
-

 ف 2019-7-31 ٟطٍجذ ششوخ اٌّذ ٜاٌمش٠ت فِ ٟحبفظخ اٌجصشح ثّفبرحخ وٍ١خ شظ اٌؼشةٌزطٍت ِٕٗ فزح دٚسح رذس٠ج١خ الداسح اٌّٛسد اٌجشش٠خ ٌّذح اعجٛع ٚلبَ ثزٕف١ز٘ب ٌِ ُٙغبٔب .

-

حصً ػٍ ٝشٙبدح ِشبسوخ ِٓ ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجحش اٌؼٌٍّّ ٟشبسوزٗ ثأسثؼخ وزت ِٓ
رأٌ١فٗ فِ ٟؼشض إٌزبعبد اٌؼٍّ١خ ٚثشاءاد االخزشاع .

اصجح عضىا فً نجُخ انزرقٍبد انعهًٍخ ثكهٍخ شظ انعرة انجبيعخ فً َ .5091-1-99شبطبد عبو 5050
عش ٜرغغ ٍٟ١ف ٟاٌٍغٕخ اٌؼٍّ١خ ٌغبِؼخ طٙشاْ ٌزم ُ١١ثحٛس ِؤرّشُ٘ فِ ٟذٕ٠خ ِشٙذ
2019
 حصً ػٍِٛ ٝافمخ ٔشش اٌجحش اٌّٛع (( َٛثٕبء ِم١بط اعزجبل ٟاعزشار١غ ٟالداسح إٌمً ٚدٚس٘بف ٟرحغِٙ ٓ١بساد اٌؼبٌٍِ ٓ١حً االصِخ))
فِ ٟغٍخ ػٍ َٛالزصبد٠خ عبِؼخ اٌجصشح .2019/11/21

َشبطبد عبو 5050
.1ثزبس٠خ  2020-2-3لجٛي اٌجحش اٌّٛع((َٛ

Designing a Strategic Model to Adapt

Lean Production System for Toyota Company of Higher Education in Iraq
)) and Measuring Its Impact on University Learning
فِ ٟغٍخ ojbm
16

impact factor 1,41 ٍٝ اٌحبصٍخ ػopen journal business and management
ٓبد ِغ ٌّحخ ػ٠ٚ ثبٌحبًٞ اصِخ إٌمً اٌجحش١ٍَ (( رحٛعٌّٛي اٌجحش اٛ لج2020-2-6 خ٠ثزبس.2
االلزصبد عبِؼخٚ خ االداسح١ٍأئ اٌجصشح )) ٌٍّشبسن ثّؤرّش وٌّٛ ٓط اٌغفٚخشٚ يٛخ دخ١ِاسصٛخ
خ١ٍ اٌصبدس ِٓ اٌىٞعت االِش االداسّٛ ث. 2020/3/5-4 ِٓ اٌّضِغ ػمذٖ ٌٍّذح2020 َذ ٌؼب٠رىش
.2020-2-6 ِٟضد ف49 ٖاػال
 داسٟخ)) ف٠خ ٌٍّحفظخ االعزضّبس١ٕأت اٌفَٛ (( اٌغٛعٌّٛ اٟ ٔشش وزبث2020-2-15 خ٠ثزبس.3
.إٌشش –ِصش اٌمب٘شحٚ خ ٌٍطجبػخ١ٌّاٌؼب
energy power engineering

epe افمخ إٌشش ِٓ ِغٍخِٛ  حصٍذ2020/2/ 19 خ٠ثزبس.4

the logistic ((َٛعٌّٛ اٌجحش اٍٝ ػ1.27  اِجبوذ فبرشimpact factor 1.27 ٍٝاٌحبصٍخ ػ
.. )) management for energy in Iraq
ٟ ثحضٍٝخ ػ١َٔ االٔغبٍٛحخ ٌٍؼٚافمخ إٌشش ِٓ ِغٍخ االطشِٛ ضب حصٍذ٠ ا2020-2-19 خ٠ثزبس.5
عتّٛخ )) ث١إٌفغٚ خ١ٍ اداء صحخ اٌفشد اٌؼمٍٝ )) ػjahoda (( داٛ٘رط عبّٛٔ ش عّبد١َ (( اخزجبس رأصٛعٌّٛا
. dol ٌٟٚاٌّؼشف اٌذٚ isi 1,273  اِجبوذ فبوزشٍٝاٌحبصٍخ ػٚ .2020-2-19 ٟ ف519  اٌؼذدٞ1 اِش إٌشش

5050 انجحىس انًُشىرح فً يجالد اجُجٍخ عبو
1.Designing a Strategic Model to Adapt Lean
Production System for Toyota Company of
Higher Education in Iraq and Measuring Its
Impact on University Learning
ايجبكذ فبكزر1.14
Open Journal of Business and Management, 2020, 8, 902-922 "  ِغٍخ" اٌؼذدٟس فٛثحش ِٕش

2.ثحش يُشىر فً يجهخ
International Journal of Innovation, Creativity and Change
 كٍى3 ضكىثبش, وهً يجهخ

The effect of strategic thinking patterns of managers on the level of perception of the
additional roles of subordinates
Exploratory research in some private colleges in Iraq
© 2020 IJCRT | Volume 8, Issue 5 May 2020 | ISSN: 2320-2882  البحث المنشور فً مجلة امباكت فاكتر.4

4. Evaluation of expressive and automated procedures " ْإٛاٌجحش ثؼ
For health sector institutions in Basra to prevent the
effects of the Corona epidemic
-Survey Study In sum Private &public Basra Hospitals –
5.The Logistic Management Strategy for سٛاٌجحش إٌّش
Alternative Energy in Iraq.
Energy and Power Engineering, 2020, 12, 109-133
17

https://www.scirp.org/journal/epe
ISSN Online: 1947-3818
ISSN Print: 1949-243X.
 ِغٍخٟس فٛثحش ِٕش
Impact factor 1.27

5. The Effect of the Four Strategic Thrusts on Improving the Performance of

Educational Institutions
An Exploratory Search in Basra Private Modern Schools.
Advanced Management Science . ٓ٠ْ الٚخ ا١ٌّ ِغٍخ ػبٟس فٛثحش ِٕش
https://admnsc.com/
6.
Using Corona-SWOT analysis to evaluate the strategic capabilities of e-learning systems
Online survey of opinions of a random sample of Iraqi university students
 ِغٍخٟس فٛثحش ِٕشadvances in industrial Engineering And Management .2019
7.
 بحث تجرٌبً على عٌنة، لبول البحث الموسو اختبار تاثٌر سمات نموذج جاهودا على صحة اداء الفرد النفسٌة والعملٌة
.من بعض الشباب العاطلٌن عن العمل

5050  نٍُشر ثبنعذد انضبًَ ارار5050-5 – 97 ًفً يجهخ االطروحخ نهعهىو االَطبٍَخ ف
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION,  وهً مجلةQ2 لبول البحث الموسوم فً مجلة سكوباس8.
CREATIVITY AND, AND CHANHE "
-: عنوان البحث
The effect of strategic thinking patterns of managers on the level of perception of the
additional roles of subordinates" Exploratory research in some private colleges in Iraq".
55151/2/5 - تارٌخ كتاب لبول النشر
5151./7/22 ًعضو لجنة منالشة طالب ماجستٌر فً جامعة الكوفة كلٌة االدارة وااللتصاد لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة ف. 01
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االضزبرٌخ

9
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journal of Management Science | Volume 03 | Issue 02 | September 2020
50
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