السرية الذاتية

االسى  :ا .م .د .احـــمـد عـلي احـــمـد
تاسٚخ انًٛالد 1970-9-25 :
انجُسٛح  :ػشاقٙ
سقى انٓاتف انُقال +964 7809605176 :
انثشٚذ االنكتشَٔaalrashid@yahoo.com : ٙ

المؤهالت العلمية :
 دكتٕساِ ف ٙفهسفح إداسج األػًال (كهٛح اإلداسج ٔاالقتصاد  /جايؼح انثصشج ; ) 2006
(كهٛح اإلداسج ٔاالقتصاد  /جايؼح انثصشج ; ( 1998
 يبجغتٛش ف ٙإداسج األػًال
 ثكبنٕسٕٚط ف ٙإداسج األػًال (كهٛح اإلداسج ٔاالقتصاد  /جايؼح انثصشج ; ( 1994
الخبرة :








ػضٕ يجهظ اداسح ف ٙكهٛح شط انؼشب انجايؼح ( . ) 2020 - 2012
سئٛظ لغى اداسح االػًبل ف ٙكهٛح شط انؼشب انجايؼح ( . ) 2020 - 2012
ػضٕ يجهظ اداسح ف ٙانششكح انؼايح نهُقم انثحش٘ .
ػضٕ يجهظ انتخطٛظ ٔانتًُٛخ ف ٙدٕٚاٌ يحافظح انثصشج .
سئٛظ لغى جٕدح االداء ف ٙكهٛح شط انؼشب انجايؼح .
يمشس لغى اداسح االػًبل ف ٙكهٛح شط انؼشب انجايؼح نخًسح اػٕاو نهفتشج يٍ
). (2013-12-14: 2007-10-1
تذسٚغ ٙضًٍ يالن لغى اداسح االػًبل نكهٛح شط انؼشب انجايؼح اتتذاء يٍ ). (2007-1-25

1

المؤلف ات  -الكتب والبحوث المنشورة :
اوال  :الكتب :
 تٕظٛف أعهٕة انًحبكبح ػهٗ انحبعٕة ف ٙتطٕٚش أداء ػًهٛبد انشحٍ ٔانتفشٚغ ف ٙانًٕاَئ

كتاب صادس تتًٕٚم ٔإششاف يثاشش يٍ جايؼح انذٔل انؼشتٛح ف ٙانقاْشج ػاو . 2010
ثانيا :البحوث المنشورة :
 انذٔس انمٛبد٘ نهًذساء ف ٙثُبء انثمبفخ انتُظًٛٛخ نًُظًبد االػًبل  -دساسح يٛذاَٛح ف ٙانثؼض يٍ
انششكاخ انؼايح انؼايهح ف ٙانقطاع انُفط ٙف ٙجُٕب انؼشاق  ،تحث يُشٕس ف ٙيجهح
انؼهٕو اإلداسٚح نجايؼح انصشج ف ٙانؼاو . 2015
 تمٛٛى ٔتحغ ٍٛأداء أَظًخ إداسح انجٛئخ ف ٙيُظًبد األػًبل ثبعتخذاو ػًهٛخ انتصًٛى انتجشٚجٙ
نًؤششاد األداء  -دساسح يٛذاَٛح ف ٙانثؼض يٍ انششكاخ انؼايح انؼايهح ف ٙانقطاع انُفطٙ

ف ٙجُٕب انؼشاق  ،تحث يُشٕس ف ٙيجهح انؼهٕو اإلداسٚح نجايؼح انصشج ف ٙانؼاو . 2012
 تمٛٛى فشص يشبسكخ انمطبع انخبص ف ٙتطٕٚش ػًهٛبد أػًبل انًٕاَئ انؼشالٛخ ثبعتخذاو انتحهٛم
انٓشي ٙنهؼًهٛبد  -دساسح تطثٛقٛح ف ٙيجًٕػح يٍ انًٕاَئ انؼشاقٛح  ،تحث يُشٕس ف ٙيجهح

انؼهٕو االقتصادٚح نجايؼح انثصشج ف ٙانؼاو . 2011
االنجازات العلمية :
 حبئض ػهٗ جبئضح انشبسلخ ألفضم أطشٔحخ دكتٕساِ ف ٙانؼهٕو اإلداسٚخ ػهٗ يغتٕٖ انٕطٍ انؼشثٙ
نهؼبو  ْٙٔ 2007جبئضح تؼذْب األيى انًتحذح ٔتششف ػهٓٛب يُظًخ انتًُٛخ اإلداسٚخ فٙ

جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ٔ ،تى تكش ًٙٚيٍ لجم جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ٔيٍ لجم انشٛخ انذكتٕس
عهطبٌ انمبعً ٙحبكى انشبسلخ ٔػضٕ انًجهظ األػهٗ نحكبو دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ
انًتحذح .
 ػضٕ فشٚك ػًم يجهظ انتخطٛظ ٔانتًُٛخ ف ٙدٕٚاٌ يحبفظخ انجصشح .
 اعتضبفخ اكبدًٛٚخ ف ٙجبيؼخ انشبسلخ نتمذٚى عًُٛٛبساد ػهًٛخ حٕل تٕظٛف األسانٛة انؼهًٛح
انحذٚثح يثم أسهٕب انًحاكاج ػهٗ انحاسٕب ف ٙتطٕٚش ػًهٛاخ أػًال يُظًاخ االػًال فٙ
انؼاو . 2008
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 ػضٕ فشٚك ػًم يشكم يٍ لجم انًكتت االعتشبس٘ نجبيؼخ انجصشح إلَجاص دساسح ػهًٛح حٕل
تطٕٚش ػًهٛاخ األػًال اإلداسٚح نهًٕاَئ انؼشاقٛح ف ٙانؼاو . 2002
االنجازات في رئاسة قسم ادارة االعمال :
 اعتضبفخ اجتًبع انهجُخ انمطبػٛخ انغُٕ٘ نهؼبو ( )2014ف ٙكهٛح شط انؼشب انجايؼح ٔ ،رنك
نتخصصاخ اداسج االػًال ٔاإلداسج انؼايح ٔاإلداسج انصُاػٛح ػهٗ يستٕٖ انؼشاق ٔنكافح
انجايؼاخ انؼشاقٛح .
 االػذاد ٔاإلششاف ػهٗ تُفٛز انًٓشجبٌ انغُٕ٘ انخٛش٘ (االٔل  ،انثبَ ، ٙانثبنث ،انشاثغ) نكهٛح شط
انؼشب انجايؼح نهفتشج يٍ انؼاو (ٔ )2015حتٗ انؼاو (ٔ )2018انز٘ ٚؼٕد سٚؼّ ألٚتاو
يحافظح انثصشج .
 االػذاد ٔاإلششاف ػهٗ تُفٛز حًهخ انتٕػٛخ انًشٔسٚخ انغُٕٚخ (االٔنٗ  ،انثبَٛخ  ،انثبنثخ ،انشاثؼخ)
نهفتشج يٍ انؼاو (ٔ )2015حتٗ انؼاو ( )2018نكهٛح شط انؼشب انجايؼح .
 االػذاد ٔاإلششاف انًجبشش ػهٗ تُفٛز حًهخ انتجشع انخٛشٚخ االٔنٗ نهحشذ انشؼج ٙنكهٛح شط انؼشب
انجايؼح نهؼاو (. )2015
االنجازات في رئاسة قسم جودة االداء في كلية شط العرب الجامعة :
 انتخطٛظ ٔانتُفٛز نحصٕل كهٛخ شظ انؼشة انجبيؼخ ف ٙانؼبو ( )2015ػهٗ شٓبدح انجٕدح انؼبنًٛخ
) (ISO: 9001يٍ يُظًخ انتمٛٛظ انذٔنٛخ
)(The International Standardization Organization
ٔرنك تانتؼاقذ يغ ششكح )(American Global Standard

انذٔنٛح ٔتئششاف يثاشش يٍ
ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٔ ٙانثحث انؼهًٔ ، ٙتزنك تكٌٕ كهٛح شط انؼشب انجايؼح انًؤسسح
االكادًٛٚح االٔنٗ ف ٙانؼشاق انحاصهح ػهٗ شٓادج انجٕدج انذٔنٛح ). (ISO: 9001

 انتؼبلذ يغ ششكخ دجتظ انذٔنٛخ ػهٗ البيخ ٔسشخ انؼًم انذٔنٛخ انًشتشكخ ػبو ٔ 2015انخبصخ
ثبنتٕػٛخ ٔانتؼشٚف ثبألعظ انؼهًٛخ نتطجٛك انًؼبٛٚش انذٔنٛخ نهجٕدح نهحصٕل ػهٗ شٓبدح انجٕدح

انؼبنًٛخ ) (ISO: 9001يٍ يُظًخ انتمٛٛظ انذٔنٛخ .
 االػذاد ٔاإلششاف ٔانتُفٛز نًٛثبق انششف نهؼًم ف ٙكهٛخ شظ انؼشة انجبيؼخ نهؼاو ()2014
ٔتئششاف يثاشش يٍ ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٔ ٙانثحث انؼهًٔ، ٙانز٘ ٚؼذ يٍ االسكاٌ
االكادًٛٚح راخ االًْٛح انثانغح ف ٙدػى سصاَح انًؤسساخ االكادًٛٚح .
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الشهادات التقديرية وكتب الشكر :
أوال  :الشهادات التقديرية
 شٓبدح تمذٚشٚخ يٍ لجم انشٛخ انذكتٕس عهطبٌ انمبعً ٙحبكى انشبسلخ ٔػضٕ انًجهظ األػهٗ نحكى
دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًتحذح تًُاسثح انفٕص تجائضج انشاسقح .












شٓبدح تمذٚشٚخ صبدسح ػٍ يؤعغخ انشجبة انؼبنًٛخ تًُاسثح اختٛاس٘ انشخصٛح انؼهًٛح االٔنٗ
نًجتًغ يحافظح انثصش نهؼاو (. )2008
شٓبدح تمذٚشٚخ صبدسح ػٍ سئٛظ يجهظ يحبفظخ انجصشح تًُاسثح انفٕص تجائضج انشاسقح انذٔنٛح.
شٓبدح تمذٚشٚخ صبدسح ػٍ سئبعخ جبيؼخ انجصشح تًُاسثح انفٕص تجائضج انشاسقح انذٔنٛح .
شٓبدح تمذٚشٚخ صبدسح ػٍ ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد ف ٙجبيؼخ انجصشح تًُاسثح انفٕص تجائضج
انشاسقح انذٔنٛح .
شٓبدح تمذٚشٚخ صبدسح ػٍ كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد ف ٙجبيؼخ انجصشح تًُاسثح انتفٕق ف ٙاَجاص
دسجح انذكتٕساِ .
شٓبدح تمذٚشٚخ صبدسح ػٍ كهٛخ شظ انؼشة االْهٛخ انجبيؼخ تًُاسثح انفٕص تجائضج انشاسقح
انذٔنٛح .
شٓبدح تمذٚشٚخ صبدسح ػٍ تهفض ٌٕٚانشبسلخ ف ٙدٔنخ االيبساد انؼشثٛخ انًتحذح نهًشاسكح انًتًٛضج
ف ٙاػذاد ٔتطٕٚش ٔانًشاسكح ف ٙتشَايج (يٍ انشاسقح ) .
شٓبدح تمذٚشٚخ ػٍ انًشكض انٕطُ ٙنهتًُٛخ انجششٚخ ٔانتذسٚت تًُاسثح اجتٛاص انثشَايج انتشتٕ٘
(جٕدج انتؼهٛى انؼانٔ ٙاالػتًادٚح ) انًُؼقذ ف ٙتٛشٔخ ػاو ). (2010
شٓبدح تمذٚشٚخ ػٍ انًشكض انٕطُ ٙنهتًُٛخ انجششٚخ ٔانتذسٚت تُاسثح اجتٛاص انثشَايج انتشتٕ٘
(االسانٛة انًتقذيح نهتذسٚة انجايؼ ) ٙانًُؼقذ ف ٙاسطُثٕل ػاو ).(2012
شٓبدح تمذٚشٚخ ػٍ انًشكض انٕطُ ٙنهتًُٛخ انجششٚخ ٔانتذسٚت تًُاسثح اجتٛاص انثشَايج انتشتٕ٘
( تٕظٛف انتكُٕنٕجٛا انحذٚثح ف ٙانًؤسساخ االكادًٛٚح ) انًُؼقذ ف ٙاسطُثٕل ػاو
).(2013

ثانيا :كتب الشكر والتقدير :
 كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ٔصٚش انُمم ( كاتتٍ كاظى فُجاٌ انحًاي ) ٙػٍ تقذٚى دساسح ػهًٛح
تخذو انٕصاسج .
 كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ انًذٚش انؼبو نششكخ انُمم انجحش٘ انؼشالٛخ (االستار ػثذ انكشٚى كُٓم)
ػٍ دساسح ػهًٛح تخذو انششكح .
 كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ٔصٚش انتؼهٛى انؼبنٔ ٙانجحث انؼهً( ٙاالستار انذكتٕس ػثذ رٚاب
انؼجٛه )ٙتًُاسثح انفٕص تجائضج انشاسقح انذٔنٛح .
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 كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ دائشح انجؼثبد ٔانؼاللبد انثمبفٛخ فٔ ٙصاسح انتؼهٛى انؼبنٔ ٙانجحث انؼهًٙ

تًُاسثح انفٕص تجائضج انشاسقح انذٔنٛح .













كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ سئٛظ جبيؼخ انجصشح تًُاسثح انفٕص تجائضج انشاسقح انذٔنٛح .
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد ف ٙجبيؼخ انجصشح تًُاسثح انفٕص
تجائضج انشاسقح انذٔنٛح .
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد ف ٙجبيؼخ انجصشح تثًُٛا ً نهجٕٓد
انًتًٛضج ف ٙيُاقشح سسانح انًاجستٛش .
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد ف ٙجبيؼخ انكٕفخ نهًشاسكح انفاػهح ف ٙاجتًاع
انهجُح انفشػٛح نتخصصاخ انؼهٕو اإلداسٚح .
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ تًُاسثح انفٕص تجائضج
انشاسقح انذٔنٛح.
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ تًُاسثح اَجاص كتات ٙيُشٕس
يٍ قثم جايؼح انذٔل انؼشتٛح ف ٙانقاْشج ف ٙانؼاو .2010
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ َظشا نهجٕٓد انًثزٔنح نتطٕٚش
انكهٛح نهؼاو . 2011
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ َظشا نهجٕٓد انًثزٔنح نتطٕٚش
انكهٛح نهؼاو . 2012
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ َظشا نهجٕٓد انًثزٔنح نتطٕٚش
انكهٛح نهؼاو . 2013
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ َظشا نهجٕٓد انًثزٔنح نتطٕٚش
انكهٛح نهؼاو . 2014
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ َظشا نهجٕٓد انًثزٔنح نتطٕٚش
انكهٛح نهؼاو . 2015
كتبة شكش ٔتمذٚش صبدس ػٍ ػًبدح كهٛخ شظ انؼشة األْهٛخ انجبيؼخ َظشا نهجٕٓد انًثزٔنح ٔانذقح
ف ٙػًم انهجُح االيتحاَٛح ػاو . 2012/2012
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تعضيد البحوث:











تمٕٚى انجحث انؼهً ٙنهُشش ف ٙيجهخ دساعبد إداسٚخ جبيؼخ انجصشح  /كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد انًٕعٕو
(دٔس انتغٕٚك انششٛك ف ٙتحمٛك األداء انتغٕٚم ٙانًغتذاو) ثبأليش  272ف. 2018/6/25 ٙ
تمٕٚى انجحث انؼهً ٙنهُشش ف ٙيجهخ دساعبد إداسٚخ جبيؼخ انجصشح  /كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد انًٕعٕو
(انخذيبد انهٕجغتٛخ انخضشاء ٔدٔسْب ف ٙتحمٛك انجٛئّ انًغتذايّ ) ثبأليش 237ف. 2018/8/20 ٙ
تمٕٚى انجحث انؼهً ٙنهُشش ف ٙيجهخ دساعبد إداسٚخ جبيؼخ انجصشح  /كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد انًٕعٕو
(اعتخذاو انتحهٛم انٓشي ٙانًصٛت  AHP Fuzzyالختٛبس االعتشاتٛجٛخ انًثهٗ) ثبأليش  240فٙ
. 2017/9/12
تمٕٚى انجحث انؼهً ٙنهُشش ف ٙيجهخ دساعبد إداسٚخ جبيؼخ انجصشح  /كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد انًٕعٕو
(اختٛبس ًَٕرج انًؤششاد انكً ٙاألفضم نمٛبط كفبءح ٔفبػهٛخ إداسح انؼًهٛبد انصٛبَخ يٍ خالل
يؤششاد) ثبأليش 274ف. 2018/9/26 ٙ
تمٕٚى انجحث انؼهً ٙنهُشش ف ٙيجهخ دساعبد إداسٚخ جبيؼخ انجصشح  /كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد انًٕعٕو
(تأثٛش انهٕجغتٛبد انؼكغٛخ ف ٙانتصُٛغ انًغتذاو) ثبأليش  277ف. 2018/10/3 ٙ
تمٕٚى انجحث انؼهً ٙنهًشبسكخ ف ٙانًؤتًش انؼهً ٙانذٔن ٙانغُٕ٘ انشاثغ نهجبيؼخ انتمُٛخ انجُٕثٛخ
انًٕعٕو (يذٖ تٕافك ثُٕد يغؤٔنٛخ اإلداسح كأحذ يتطهجبد َٛم شٓبدح انًٕاصفبد انذٔنٛخ " ISOO
 "9001,2008دساعخ حبنخ ف ٙيؼًم انتحشٚش نًُٛبء انجبْضح ف ٙيحبفظخ كشكٕن) ثبأليشM-3 / 1
ف.2018/10/7ٙ
تمٕٚى انجحث انؼهً ٙنهًشبسكخ ف ٙانًؤتًش انؼهً ٙانذٔن ٙانغُٕ٘ انشاثغ نهجبيؼخ انتمُٛخ انجُٕثٛخ
انًٕعٕو (يتطهجبد تطجٛك ضًبٌ إداسح انجٕدح انشبيهخ ف ٙتُظٛى انمٛبداد اإلداسٚخ ف ٙجبيؼخ ر٘ لبس
ف ٙضٕء يؼبٛٚشْب) ثبأليش M-24/3ثتبسٚخ . 2018/10/22

مناقشة رسائل واطاريح الدراسات العليا:
 يُبلشخ سعبنخ انًبجغتٛش ف ٙجبيؼخ انجصشح  /كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد انًٕعٕو (دٔس انصٛبَخ انًُتجخ
انشبيهخ ف ٙتحغ ٍٛأداء انؼًهٛبد ثبعتخذاو أعهٕة انتحهٛم انًتغهغم انٓشي – ٙدساعخ تطجٛمٛخ فٙ
ششكخ انحفش انؼشالٛخ) ثبأليش  5154/1817ثتبسٚخ . 2013/8/20
 يُبلشخ سعبنخ انًبجغتٛش ف ٙجبيؼخ انجصشح  /لغى انشؤٌٔ انؼهًٛخ ٔانذساعبد انؼهٛب انًٕعٕو
(تصًٛى َظبو اإلَتبج انششٛك ثبعتخذاو أعهٕة يحبكبح – دساعخ حبنخ ف ٙيغتشفٗ انطفم انتخصصٙ
ف ٙانجصشح) ثبأليش  1578/1817ثتبسٚخ . 2018/1/17
 يُبلشخ سعبنخ انًبجغتٛش جبيؼخ عٕيش  /كهٛخ اإلداسح ٔااللتصبد انًٕعٕو (اعتخذاو تطجٛمبد إداسح
انؼًهٛبد ف ٙاختٛبس يٕالغ يشاكض اَتبج انخذيبد انصحٛخ ف ٙيحبفظخ ر٘ لبس  /دساعخ حبنخ ػٍ
انًغتشفٛبد) ثبأليش  1652/12/8ثتبسٚخ . 2018/11/12
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