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 الدكتور دمحم عبود طاهر المتمرس لألستاذالسٌرة العلمٌة والشخصٌة 

 المعلومات العامة -اوال :

 الدكتور دمحم عبود طاهر ابراهٌم المظلومالمتمرس االستاذ  االسم  1

 14/12/1951البصرة      الموالٌد 2

 2114استاذ منذ عام  العلمٌة الدرجة 3

 2121أستاذ متمرس منذ عام 

 إدارة االختصاص العام 4

 ) العلوم االدارٌة ( بحوث العملٌات االختصاص الدلٌك  5

 2112االستاذ االول على الجامعة لعام  شهادة التمٌٌز 6

 كلٌة شط العرب الجامعة فً رئٌس لسم إدارة االعمال  مكان العمل الحالً 7

 كلٌة االدارة وااللتصاد –سنة  فً جامعة البصرة  31اكثر من   الخدمة فً التعلٌم العالً 8

 maboodtahir@yahoo.com البرٌد االلكترونً  9

 17811114984 النمال 11

 

 الشهادات االكادٌمٌة -ثانٌا : 

 المسم الجامعة البلد المانح للشهادة تارٌخ الحصول علٌها الشهادة ت

 مدرسة االعمال ستراثكالٌد برٌطانٌا 1988 دكتوراه 1

ماجستٌر فً بحوث  2
 العملٌات

 مدرسة االعمال ستراثكالٌد برٌطانٌا 1984

العملٌات  ٌحوتدبلوم فً  3
 وتحلٌل النظم

 مدرسة االدارة استن برمنكهام برٌطانٌا 1982
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 بكالورٌوس ادارة 
 

 االدارة البصرة العراق 1975

دبلوم فً الهندسة  5
 الكهربائٌة

 City and برٌطانٌا 1970
guilds 

الهندسة 
 الكهربائٌة

دبلوم فً المٌادة العامة فً  6
 التعالدات

 كلٌة المانون ناتشٌر فرنسا 2115

 

 شهادات التمٌز العلمً -ثالثا:
 نوع التمٌز   ت1

 
 المالحظات التارٌخ

  2121 الحصول على لمب علمً أستاذ متمرس 1

لعام شهادة مرتبة االستاذ االول على الجامعة  2

2112 

 

 كرمت من معالً الوزٌر علً االدٌب فً ٌوم العلم 15/4/2112

شهادة دبلوم فً المٌادة العامة بإجراءات  3
 –التعالد من جامعة نانتٌر غرب الدٌفانس 

 بارٌس فرنسا
 

حصولً على شهادة الدبلوم خالل مشاركتً فً  2115 
تطوٌر الكوادر التدرٌسٌة حٌث لدمت بحث فً 

مجال تطوٌر ادارة المشارٌع فً العراق وكرمت 
 من لبل وزٌر التخطٌط 

 د سلمان الجمٌلً والسٌد رئٌس الجامعة 
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  1991العالً جامعة البصرة  منذ عام  المسؤولٌات الوظٌفٌة فً التعلٌم -رابعا :

 المسؤولٌة ت
 

 المدة مكان العمل 

 11/9/2121من  كلٌة شط العرب رئٌس لسم إدارة االعمال  1

 31/12/2119الى 2118/ 1/12من  كلٌة االدارة وااللتصاد  رئٌس لسم نظم المعلومات  2

 رئٌس لسم ادارة االعمال  3
 

 2118الى  2115/  1/ 1من  كلٌة االدارة وااللتصاد 

 2116الى  2112ومن  2115 – 2113 كلٌة االدارة وااللتصاد  رئٌس لسم االحصاء 4

 1999الى  1991من 
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 2112ولغاٌة   2111من  البصرة  –كلٌة االدارة وااللتصاد  معاون عمٌد 

 2112ولغاٌة  2118من  كلٌة شط العرب عمٌد كلٌة 6

 

 والخبرة فً استخدام البرمجٌات العلمً البحث مجال  -امسا :خ

 الخبرة فً استخدام البرمجٌات مجال البحث العلمً

 SPSS /AMOSنظام التحلٌل االحصائً  للحصول عبلى شهادة االٌزو تأهٌلالوادارة الجودة الشاملة 
 QSB   لألعمالالنظام الكمً  الحوكمة

 AHPنظام عملٌات التحلٌل الهرمً    تخطٌط وادارة المشارٌع
 MS PROJECT 2016انظمة ادارة المشارٌع    تحلٌل وتصمٌم نظم المعلومات االدارٌة

 SIMULAبرامجٌاة المحاكاة      تمٌٌم االداء 
 SQL , ORACLEلغة تصمٌم لواعد البٌانات      ادارة وتخطٌط الموارد البشرٌة

 VISUAL BASICلغة       المحاكاة

معظم انظمة التعلٌم االلكترونً وادارة الصفوف  تصمٌم نماذج الصٌانة واالستبدال
 الكترونٌا

تطبٌمات لالتجاه الحدٌث فً بحوث العملٌات لحل المشاكل التً 
 اإلدارة تواجه
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 والجامعة تطوٌر المسم والكلٌةفً  العلمٌة  المساهمات  -: سادسا

 المساهمة العلمٌة   ت
 

 المالحظات

رئٌس لجان الستحداث السام وكلٌات جدٌدة فً جامعة البصرة  1
 وكلٌة شط العرب الجامعة

 

كرمت بكتاب شكر من معالً الوزٌر د عبد  تطوٌر المناهج الدراسٌة فً العراق   2

 2117الرزاق العٌسى 

 

 البنن الدولً بأشرافتطبٌك الحوكمة  فً الجامعات العرالٌة  3
 اللجنة الوزارٌةوضمن 

 8/7/2114بموجب االمر الوزاري فً 

تطوٌر لسم االحصاء من خالل استحداث الدراسات العلٌا وتطوٌر  4
 المناهج الدراسٌة  خالل رئاستً للمسم

 

تطوٌر لسم ادارة االعمال خالل رئاستً للمسم وذلن باستحداث  5
 دبلوم فً ادارة المشارٌع حسب متطلبات البنن الدولً 

 ودبلوم ادارة الجودة  حسب ممترح  السٌد رئٌس الجامعة 

 

تطوٌر دراسة الدبلوم فً التخطٌط االستراتٌجً فً لسم ادارة  6
 االعمال

كرمت من لبل الدكتور مهدي العالق االمٌن 
 2118العام لمجلس الوزراء  

اعداد نظام الممررات فً لسم نظم المعلومات واعداد المفردات  7
 لسم النظم فً جامعة الموصل بالتعاون مع

 

 مشارٌع ممترحة للتطوٌر لدمت الى عمادة الكلٌة وهً 8
 مشروع حاضنة االعمال -1
 مشروع الجامعة المنتجة -2
 مشروع تطوٌر كلٌة االدارة وااللتصاد -3

لدمت الى عمادة كلٌة االدارة وااللتصاد 
2119 

تطوٌر النشر العلمً من خالل رئاستً لهٌئة تحرٌر مجلة  9
 الدراسات االدارٌة فً الكلٌة 

 

  المساهمة فً اللجان العلمٌة والتحضٌرٌة لمؤتمرات الكلٌة 11

 بموجب امر وزاري إنكلترا –المساهمة فً تطوٌر المناهج ضمن مشروع دافً  11

المساهمة فً تطوٌر مشارٌع بحوث الدكتوراه مما اسفر عن   12
حصول احد طلبتً على جائزة الشارلة  كأفضل اطروحة دكتوراه 

 فً الوطن العربً 

كرمت من لبل معالً الوزٌر الدكتور عبد ذٌاب 
 العجٌلً والعمٌد
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  1989المواد الدراسٌة التً لمت بتدرٌسها منذ  عام -سابعا:

 المسم الكلٌة البرنامج المادة ت
 ادارة االعمال االدارة وااللتصاد دكتوراه  بحوث العملٌات 1

 المحاسبة  االدارة وااللتصاد دكتوراه  االسالٌب الكمٌة 2

 ادارة االعمال االدارة وااللتصاد دكتوراه  برمجٌاتال 3

 االعمالادارة  االدارة وااللتصاد الماجستٌر  االسالٌب الكمٌة 4

 ولسم إدارة االعمال اإلحصاء االدارة وااللتصاد الماجستٌر  بحوث العملٌات 5

 ادارة االعمال االدارة وااللتصاد دبلوم تخطٌط استراتٌجً بحوث العملٌات 6

 ادارة االعمال االدارة وااللتصاد دبلوم ادارة المشارٌع بحوث العملٌات 7

 اإلحصاء االدارة وااللتصاد ماجستٌر  العملٌات التصادفٌة 8

 ادارة االعمال االدارة وااللتصاد بكالورٌوس  بحوث العملٌات 9

 لألعمالالنظام الكمً  11
 

 ادارة االعمال االدارة وااللتصاد بكالورٌوس 

 إدارة االعمال كلٌة شط العرب بكالورٌوس بحوث العملٌات 11

 

 العلمٌة واالستحداثات  : المشاركة فً اللجان ثامنا

 التارٌخ  اللجنة  ت

ولغاٌة  2118من   رئٌس اللجنة االمتحانٌة لسم نظم المعلومات االدارٌة 1

31/12/2119 

 2119 - 2118  رئٌس اللجنة العلمٌة لسم نظم المعلومات االدارٌة 2

 2118-2115  عضو اللجنة العلمٌة فً لسم ادارة االعمال 3

 2118 -2115  االمتحانٌة لسم ادارة االعمالرئٌس اللجنة  4

 2119 امر اداري عضو لجنة االمتحان التنافسً فً لسم ادارة االعمال 5

 2114-2113  رئٌس اللجنة العلمٌة واالمتحانٌة فسم االحصاء 6

 2119 – 2113  إدارٌةرئٌس هٌئة تحرٌر مجلة دراسات  7

 -1992  عضو هٌئة تحرٌر مجلة العلوم االلتصادٌة 8

   عضو الهٌئة االستشارٌة لمجلة العلوم االحصائٌة 9

 2119 امر اداري رئٌس اللجنة العلمٌة للمؤتمر العلمً الثالث عشر 11

 2119 امر اداري عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الرابع المشترن مع كلٌة شط العرب 11

 14/11/2119 امر اداري عضو لجنة حل المشاكل االستراتٌجٌة 12

 عضو اللجنة الخاصة بالخبراء االمتحان التنافسً 13
 

امر 
 جامعً

27/5/2118 

 15/12/2116 امر اداري عضو لجنة المماصة العلمٌة المركزٌة 14

امر  عضو لجنة دراسة فتح مركز االستشارات العلمٌة 15
 جامعً

25/11/2116 

امر  العلمعضو لجنة اختٌار جائزة افضل جامعة فً ٌوم  16
 وزاري

31/12/2115 

امر  عضو لجنة حوكمة الجامعات فً دول الشرق االوسط وشمال افرٌمٌا 17
 وزاري

 7/5/2493ق/

 8/7/2114 
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 عضو لجنة االحتفاظ باللمب العلمً 18
 

امر 
 جامعً

 

31/6/2115 

 17/6/2114 امر اداري لجنة تطوٌر المناهج حٌث كرمت بكتاب شكر من معالً الوزٌر 19

امر  رئٌس لجنة ارتباط للجنة الوزارٌة الخاصة باستحداث جامعة جدٌدة فً البصرة 21
 وزاري

 فً 18773

26/7/2117 

 رئٌس لجنة استحداث لسم نظم المعلومات االدارٌة 21
 
 

 2117 

 

 2116  استحداث دبلوم ادارة المشارٌع فً لسم ادارة االعمال  22

 2117  لسم ادارة االعمالاستحداث دبلوم ادارة الجودة فً  23

 17/6/2114 امر اداري رئٌس لجنة استحداث كلٌة االدارة وااللتصاد فً المرنة 24

 

 كتب الشكر من معالً الوزراء والسادة رؤساء الجامعات فمط -:تاسعا

 الجهة المانحة التارٌخ الشكر       ت

شكر وتمدٌر  لجهودي فً تطوٌر دبلوم التخطٌط  1
 االستراتٌجً

 مهدي العالق دعام مجلس الوزراء  امٌن 2118

 معالً الوزٌر الدكتور عبد الرزاق العٌسى 2117 شكر وتمدٌر لجهودي فً تطوٌر المناهج     2

 الدكتور فؤاد لاسم الوكٌل العلمً 2115 شكر وتمدٌر لجهودي فً ورشة الحوكمة 3

العامة شكر وتمدٌر لحصولً على شهادة الدبلوم فً المٌادة  4
 للتعالدات

 الدكتور سلمان الجمٌلً وزٌر التخطٌط 2115

 معالً الوزٌر االستاذ علً االدٌب 2111 شكر وتمدٌر لجهودي فً ندوة مجلس التعلٌم االهلً 5

شكر وتمدٌر لجهودي فً حصول كلٌة شط العرب على  6
 األداءالمرتبة الثالثة فً 

 معالً الوزٌر االستاذ علً االدٌب 2111

 معالً الوزٌر الدكتور عبد ذٌاب العجٌلً 2111 شكر وتمدٌر لجهودي المتمٌزة 7

شكر وتمدٌر لجهودي العلمٌة على اشراف طالب الدكتوراه  8
اطروحة دكتوراه فً الوطن  بأفضلاحمد علً الذي فاز 

 العربً فً ادارة االعمال

 معالً الوزٌر  الدكتور عبد ذٌاب العجٌلً 2118

 فً دور الفاعل فً كلٌة شط العربتثمٌن جهودي  9
 
 

 معالً الوزٌر الدكتور عبد ذٌاب العجٌلً 2117

 الدكتور عدنان ابراهٌم عن معالً الوزٌر 2118 تثمٌن جهودي 11

شكر وتمدٌر للجهود المبذولة فً لجنة استحداث دبلوم  11
 التخطٌط االستراتٌجً فً جامعة ذي لار

 من مدٌر عام البحث والتطوٌر 2117
 

شكر وتمدٌر لحصولً على شهادة دبلوم فً المٌادة العامة  12
 من فرنسا

 رئٌس جامعة البصرة الدكتور ثامر حمدان 2116
 

شكر وتمدٌر لجهودي العلمٌة فً حصول كلٌة شط العرب  13
 األداءعلى المركز الثالث فً 

 رئٌس الجامعة  د صالح  المرناوي 2111
 

رئٌس الجامعة التكنولوجٌة الدكتور  2111 المؤتمر العلمًشكر وتمدٌر للمشاركة فً  14
 لحطان الخزرجً
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من رئٌس جهاز االشراف الدكتور عبد  2115 شكر وتمدٌر لجهودي فً تمثٌل الوزارة 15
 المجٌد حمزة الناصر

 

 رئٌس الجامعة الدكتور علً عباس علوان 2118 شكر وتمدٌر لجهودي العلمٌة 16

 رئٌس الجامعة الدكتور سلمان داود 2115 لجهودي العلمٌةشكر وتمدٌر  17

 رئٌس الجامعة الدكتور سلمان داود 2113 شكر وتمدٌر للجهود فً انجاز اعمال اللجان االمتحانٌة 18
 

 رئٌس الجامعة د دمحم عبد العال النعٌمً 2111 شكر وتمدٌر للجهود العلمٌة المتمٌزة 19

 

 المشرف علٌها والدبلوم الدكتوراه ورسائل الماجستٌر  اطارٌح -ا :عاشر

 التارٌخ المسم مجال البحث الطالب البرنامج ت

تصمم نظم معلومات ادارٌة فً انتاج  عبد العظٌم درٌفش الدكتوراه 1
 الطالة الكهربائٌة

 2112 ادارة االعمال

 2114 ادارة االعمال استراتٌجٌات التسوٌك السٌاحً عبد الرضا فرج بدراوي الدكتوراه 2

 ال 3
 

 دكتوراه

 البتروكٌمٌاوٌاتشركة  تأهٌلتمٌٌم  راضً عبد هللا علً
 لألٌزو

 2114 ادارة االعمال

تطبٌك اعادة هندسة االعمال فً شركة   هاشم ناٌف هاشم الدكتوراه 4
 الحدٌد والصلب

 2115 ادارة االعمال

 2116 ادارة االعمال الموانئمحاكاة نظام لتطوٌر عمٌالت  احمد علً احمد  الدكتوراه 5

 2115 ادارة االعمال محاكاة نظام التصنٌع الواسع اسٌل علً مزهر الدكتوراه 6

  2117 ادارة االعمال المشارٌع إلدارةعوامل النجاح الحرجة  رعد عبد الجبار عبد النبً الدكتوراه 7

 2115 ادارة االعمال التنظٌم واالبداع خلٌل ابراهٌم عٌسى الماجستٌر 8

 2115 ادارة االعمال ادارة الجودة الشاملة هانً فاضل جمعة الماجستٌر 9

تطبٌك االدارة االلكترونٌة فً انتاج  رعد عبد الجبار عبد النبً الماجستٌر 11
 الطالة الكهربائٌة فً البصرة

 2116 ادارة االعمال

ومضات من الفكر االداري للرسول دمحم )  حماديعبد الحمٌد علً  الماجستٌر 11
 ص(

 2116 ادارة االعمال

الصٌانة المنتجة الشاملة فً شركة الحفر  رٌاض خزعل شرٌف الماجستٌر 12
 العرالٌة

 2114 ادارة االعمال

تخطٌط الموى العاملة باستخدام العملٌات  منى طاهر غافل الماجستٌر 13
 التصادفٌة

 2116 االحصاء

 2116 االحصاء الحٌود السداسٌة ازهار عبد اللطٌف حسٌن الماجستٌر 14

تصمٌم نظام خبٌر لعملٌات الصٌانة فً  بهاء عبد الرزاق لاسم الماجستٌر 15
 شركة االسمدة

 2118 االحصاء

تصمٌم نظام محاكاة لوحدة مرضى  رٌسان عبد االمام زعالن الماجستٌر 16
 السرطان 

 2119 االحصاء

استخدام نظرٌة التجدٌد فً تحدٌد  مروة احسان الماجستٌر 17
 السٌاسات المثلى لالستبدال

  2115 االحصاء

تصمٌم نظام لتمٌٌم اداء كلٌات جامعة  احمد هشام دمحم طاهر الماجستٌر 18
 البصرة

 2115 االحصاء
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عبد الكرٌم عبد االمٌر عبد  الماجستٌر
 الكرٌم

 2117 االحصاء تصمٌم نظام لجدولة ورش العمل

ادارة الجودة الشاملة فً شركة نفط  حسٌن زٌدان الماجستٌر 21
 الجنوب

 2117 ادارة االعمال

 2115 ادارة االعمال السٌطرة على المخزون منال عبد الحمٌد الماجستٌر 21

جاهزٌة شركة توزٌع كهرباء الجنوب  رغد دروٌش الماجستٌر 22
 لتطبٌك الحوكمة االلكترونٌة

االعمال ادارة 
جامعة 

 الموصل

2116 

تصمٌم نظام محاكاة لتخطٌط الموى  دكسنعبد الوهاب  لمٌاء  الماجستٌر 23
 العاملة

علوم 
 الحاسبات

1998 

تصمٌم نطام محاكاة لوحدة مرضى الفشل  عواطف راضً عبود الماجستٌر 24
 الكلوي

علوم 
 الحاسبات

1997 

 دبلوم 25
 تخطٌط

تخطٌط انتاج الطالة استراتٌجٌة  خالد العبادي
 الكهربائٌة

 2116 ادارة االعمال

 دبلوم 26
 تخطٌط

 2116 ادارة االعمال تمٌٌم جودة التعلٌم العالً الهام عبد الصمد

 دبلوم 27
 تخطٌط

تحدٌد السٌاسة المثلى للصٌانة  فتحًاحمد 
 واالستبدال

 2117 ادارة االعمال

 دبلوم 28
 تخطٌط

محصول  إلنتاجالتخطٌط االستراتٌجً  كاظم شرلً طاهر
 الطماطة فً البصرة

 2117 ادارة االعمال

29 

 

دبلوم 
ادارة 

 مشارٌع

 موانئتمٌٌم جاهزٌة ادارة الشراكة فً  بٌداء سلمان
 العراق

 2118 ادارة االعمال

دبلوم  31
ادارة 

 مشارٌع

 2118 ادارة االعمال ادارة المشارٌع فً لطاع النفط دمحم نبٌل

دبلوم  31
ادارة 

 مشارٌع

تمٌٌم ادارة المشارٌع فً شركة توزٌع  جاسم رٌام دمحم
 الطالة الكهربائٌة فً مٌسان

 2119 ادارة االعمال

دبلوم  32
ادارة 

 المشارٌع

  حٌدر كاظمزهراء 
 

 استراتٌجٌات ادارة المشارٌع تمٌٌم 
 

 2121 ادارة االعمال

دبلوم  33
ادارة 

 المشارٌع

 2121  ادارة االعمال ادارة المشارٌع فً شركة بن ماجدتمٌٌم  محسن كرٌم

 

 : البحوث المنشورة / الممبولة للنشر بعد الحصول على االستاذٌة فمط عشر احد
 المالحظات التارٌخ جهة النشر البحث ت

لبعض مكائن الشركة  تمدٌر دالة المعولٌة 1
العامة لصناعة االسمدة باتباع سٌاسة 

 الفحص والصٌانة الولائٌة

 24العدد  العلوم االلتصادٌة 

 2119اٌار 

غٌر مستل مشترن 
مع بهاء عبد 

الرزاق و د عبد هللا 
 عبد المادر

 غٌر مستللسنة  23العدد  مجلة االلتصادي الحاضنات التكنولوجٌة والحدائك العلمٌة  2
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فً وامكانٌة استفادة الجامعات العرالٌة منها 
 خدمة المجتمع

مشترن مع د عامر  2112 الخلٌجً 
 جمٌل

3 The strategic role of universities in 
economic and social 
transformation after Daesh 

 المؤتمر الدولً 
اعادة بناء 

مجتمعات ما بعد 
 داعش

20- 23 Nov. 
2017 

 غٌر مستل
مع د  مشترن

 ٌوسف االسدي

4 Measuring and evaluation the 
performance of the faculties of 
university of Basrah using the 
systematic data analysis 

المؤتمر الدولً 
 –للبنن الدولً 

 لبنان

 12-13may 
2015 

بحضور معالً 
 وزٌر التعلٌم السابك 

د حسٌن 
 الشهرستانً 

ولد تم تكرٌمنا 
 بكتاب شكر

5 A method to assess the 
performance efficiency for the 
Health services in Iraq  

Grenoble 
university 

France  

 march, 2006  بحث غٌر مستل لدم
الى جامعة كرٌنوبل 
جزء من متطلبات 

تدرٌب الكوادر 
ضمن مشروع 

 شٌخة موزة
 

دور الحوكمة االلكترونٌة فً تطوٌر المطاع  6
 االلتصادي  

مؤتمر التنمٌة 
االلتصادٌة فً 

 البصرة

 بحث غٌر مستل 21/11/2114

نموذج لتمٌٌم ادارة مشارٌع الشراكة فً  7
موانئ العراق وسبل تطوٌرها لتعزٌز دورها 

 فً التنمٌة االلتصادٌة

جائزة بحر العلوم 
 لإلبداع

جزء من البحث   2119
مستل من بحث 

دبلوم للطالبة بٌداء 
 دمحم

مجلة الدراسات  جاهزٌة تطبٌك الحوكمة االلكترونٌة 8
 االدارٌة

لسنة  21العدد 

2119 

مستل من رسالة 
الماجستٌر الطالبة 

 رغد صالح 

تمدٌر االهمٌات النسبٌة لمعاٌٌر تمٌٌم االداء  9

  AHPالجامعً باستخدام 
مجلة الدراسات 

 دارٌةاال
 18العدد 

2118 

مستل من رسالة 
الماجستٌر الطالب 

 احمد هشام

11 

 

عوامل النجاح الحرجة فً نجاح  تأثٌر
 المشروعات

مجلة دراسات 
 البصرة

مستل من اطروحة  2117
الدكتوراه للطالب 

 رعد عبد الجبار
 
 

مجلة العلوم  ادارة المخاطر فً نجاح المشروعات تأثٌر 11
 االلتصادٌة

مستل من اطروحة  2117
الدكتوراه للطالب 

 رعد عبد الجبار

تصمٌم خوارزمٌة جٌنٌة عصبٌة لحل مشكلة  12
 ورش العمل

مجلة الدراسات 
 االدارٌة

مستل من رسالة  2117
الماجستٌر للطالب 

عبد الكرٌم عبد 
 االمٌر
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 1العدد  مجلة المادسٌة التصنٌع باالستجابة السرٌعة 13
2117 

مستل من اطروحة 
دكتوراه للطالبة 

 اسٌل علً

محاكاة عملٌة تصمٌم المنتجات وفك نظام  14
 االٌصاء الواسع

مستل من اطروحة  2115 مجلة المادسٌة
الدكتوراه للطالبة 

 اسٌل علً
 

دور الصٌانة المنتجة الشاملة فً تحسٌن  15
 اداء العملٌات

مجلة الدراسات 
 االدارٌة

مستل من رسالة  2114
 الماجستٌر للطالب

 رٌاض شرٌف

نماذج االستبدال لألنظمة المابلة للتصلٌح  16
 وغٌر المابلة للتصلٌح

مجلة الدراسات 
 االدارٌة

فً 554العدد 

26/1/2115 

مستل من رسالة 
الماجستٌر للطالبة 

 مروة احسان
 

 

 العلمٌةالبحوث المنشورة والممبولة للنشر المنفردة والمشتركة مع الباحثٌن فً المجالت -اثنى عشر:

  الحصول على االستاذٌة لبل

 التارٌخ البلد العدد المجلة مجال البحث ت

1 
استخدام المعاٌنة المزدوجة فً تمدٌر 

 صفً من المعلومات الممترحة
 2114 العراق 11 مجلة العلوم االلتصادٌة

2 
نظام محاكمة خبٌر لمساعدة ادارة 
 المطاع الصحً فً اتخاذ المرارات

 2113 العراق 11 االلتصادٌةمجلة العلوم 

3 
اثر التجارة االلكترونٌة على العملٌات 

 المحاسبٌة فً موانئ العراق
 2113 العراق ---     مجلة العلوم االلتصادٌة

 2111 العراق ---     مجلة العلوم االلتصادٌة ادارة الجودة الشاملة وكٌفٌة تطبٌمها 4

 2111 العراق 3 الرافدٌنمجلة كلٌة  مشكلة بحوث العملٌات 5

6 
طرٌمة لحل البرمجة الخطٌة متعددة 

 األهداف
 1999 العراق 9 مجلة العلوم االلتصادٌة

 1997 العراق 7 مجلة العلوم االلتصادٌة نماذج لتطوٌر عملٌات الموانئ 7

8 
األنظمة الخبٌرة وكٌفٌة تكاملها مع 

 بحوث العملٌات
 1994 لٌبٌا  ---     المجلة االدارٌة المومٌة

9 
نماذج صفوف االنتظار والمحاكاة لحل 

 مشكلة االكتظاظ فً موانئ العراق
 1994 العراق 5 مجلة العلوم االلتصادٌة

 1994 العراق 4 مجلة العلوم االلتصادٌة األفضلاختٌار وبناء اسلوب التنبؤ  11

 1994 العراق 4 مجلة العلوم االلتصادٌة األهدافبناء نموذج البرمجة متعددة  11

12 
دراسة تطبٌمٌة فً استخدام االسالٌب 

 االحصائٌة فً السٌطرة النوعٌة
 1993 العراق 3 مجلة العلوم االلتصادٌة

13 
Models for Hospital Decision 

making 
 1992 العراق 2 مجلة العلوم االلتصادٌة

14 
بناء بعض النماذج االحصائٌة فً 

 المطاع الصحً
 1992 العراق 2 االلتصادٌةمجلة العلوم 

 1991 العراق 5 مجلة الكلٌة الهندسٌة العسكرٌةاتجاه فكر النظم فً تطوٌر نظم  15
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 المعلومات اإلدارٌة

16 
المشاكل التً تواجه الباحثون فً 

 بحوث العملٌات
 1991 العراق 4 مجلة الكلٌة الهندسٌة العسكرٌة

 1989 العراق 3 مجلة الكلٌة الهندسٌة  العاملة نموذج التخطٌط للموى 17

18 
السٌطرة على المخزن فً شركة نفط 

 الجنوب
 1976 العراق  - شركة نفط الجنوب

 

  العلمٌة الدولٌة والعرالٌةالبحوث المنشورةالمنفردة والمشتركة فً المؤتمرات  -عشر: ثالث

 التارٌخ البلد المؤتمر عنوان البحث ت

 2119 العراق لإلبداعجائزة العلمٌن  تمٌٌم إدارة مشارٌع الشراكة  1

2  
 الدور االستراتٌجً للجامعات لما

 بعد داعش
 بناء مجتمعات حرب إلعادةالمؤتمر الدولً 

جامعة 
 البصرة

2117 

3   

 

 
 لٌاس كفاءة كلٌات جامعة البصرة

 
 2115 لبنان مؤتمر البنن الدولً للحوكمة فً الجامعات

 

4 
 
 

 الحاضنات التكنولوجٌة والحدائك 
العلمٌة ومدى االستفادة منها فً 

 خدمة المجتمع
 تركٌا المؤتمر العلمً لمجلس التعلٌم العالً االهلً

 
2111 

 

5 
 دور حاضنات االعمال فً التنمٌة

 
 2119 العراق المؤتمر العلمً الرابع/جامعة كربالء

6 
متطلبات تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة 

اإلدارة المحلٌة فً محافظة فً 
 البصرة

 2115 العراق المؤتمر العلمً االول لمحافظة البصرة 

7 
الوالع التجاري وااللتصادي فً 

 محافظة البصرة وسبل تطوٌره
 2113 العراق المؤتمر العلمً  لمحافظة البصرة 

8 
الهندرة وكٌفٌة تطبٌمها فً موانئ 

 العراق
 2112 العراق العراقالمؤتمر العلمً السادس لموانئ 

9 
 باستخدامالتحسٌن المستمر للجودة 

 االدوات اإلحصائٌة
المؤتمر العلمً االول للجودة الشاملة لجامعة 

 البصرة
 2111 العراق

11 
تحسٌن المدرات الذاتٌة لشركات 

الجودة  باستخدامهٌئة الكهرباء 
 الشاملة

 2111 العراق المؤتمر العلمً للجودة لهٌئة الكهرباء

11 
شهادة االٌزو ومتطلبات الحصول 

علٌها فً شركات انتاج الطالة 
 الكهربائٌة

 2111 العراق المؤتمر العلمً للجودة لهٌئة الكهرباء

12 
 سبل ترشٌد الطالة الكهربائٌة

 
 2111 العراق المؤتمر العلمً للجودة لهٌئة الكهرباء

13 
شهادة االٌزو ومتطلبات الحصول 

 علٌها فً موانئ العراق
 2111 العراق العلمً الخامس لموانئ العراق رالمؤتم

 1998 العراق المؤتمر العلمً االول لكلٌة شط العرب االتجاه الٌابانً للجودة الشاملة 14

15 
نظام الصٌانة والتشغٌل المساعد 

 الحاسوب باستخدام
المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة االدارة 

 وااللتصاد/بغداد
 1995 العراق
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16 
اسالٌب التنبؤ فً المؤسسات 

 اإلنتاجٌة
المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة االدارة 

 وااللتصاد/بغداد
 1995 العراق

17 
 اختٌاردور بحوث العملٌات فً 
 السٌاسة المثلى للصٌانة

 1993 العراق المؤتمر العلمً الرابع للكلٌة الهندسٌة 

18 
االنظمة الخبٌرة واستخداماتها فً 

 اإلدارٌةالعلوم 
المؤتمر العلمً الرابع لكلٌة االدارة 

 وااللتصاد/المادسٌة
 1991 العراق

19 
Nurses & Models 

 
 1987 برٌطانٌا مؤتمر جمعٌة بحوث العملٌات البرٌطانٌة

 

 االستشارات العلمٌة والمساهمات فً تطوٌر االلتصاد العرالً -ربعة عشر:ا

 التارٌخ المستفٌدةالجهة  نوع االستشارة / المساهمة ت

 2116 جامعة البصرة              التصاد البصرة بدون نفط 1

2 
 صٌاغة استراتٌجٌة التنمٌة فً محافظة البصرة

 
 2118 مجلس محافظة البصرة

3 
 صٌاغة دلٌل البصرة للتجارة واالستثمار

 
 2117 مركز معلومات األعمال

4 
 تحسٌن الجودة

 
البتروكٌمٌاوٌات فً الشركة العامة لصناعة 

 البصرة
2117 

5 
تأهٌل محطة خور الزبٌر إلنتاج الطالة الكهربائٌة 

 لألٌزو

 
 2117 شركة انتاج الطالة الكهربائٌة فً البصرة

6 
صٌاغة استراتٌجٌة التنمٌة فً محافظة البصرة 

2117 

 

 2116 مجلس محافظة البصرة

 الطالة الكهربائٌة فً البصرة توزٌعشركة  تأهٌل شركة توزٌع الطالة الكهربائٌة لألٌزو 7
2112-

2113 

 شركة سكر مٌسان تأهٌل شركة السكر للحصول على شهادة االٌزو 8
2112-

2113 

9 
 الخصخصة واالستثمار

 
 2113 مجلس محافظة البصرة

 شركة انتاج الطالة الكهربائٌة  تنفٌذ المشارٌع وادارة عملٌات الصٌانة 11
1993-

2113 

11 
 الفمدان فً نمل الطالة الكهربائٌةدراسة 

 
 2112 شركة توزٌع الطالة الكهربائٌة فً البصرة

12 
 دراسة أثر تسعٌرة استهالن الطالة الكهربائٌة 

 
 2112 شركة توزٌع الطالة الكهربائٌة فً البصرة

13 
 تصمٌم نظام الكلفة

 
 2112 شركة انتاج الطالة الكهربائٌة فً البصرة

14 
 الكلفةتصمٌم نظام 

 
 2112 شركة توزٌع الطالة الكهربائٌة فً البصرة

15 
 تصمٌم نظام للسٌطرة على المخزون

 
 2111 شركة توزٌع الطالة الكهربائٌة فً البصرة
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16 
 تطوٌر نظم المعلومات

 
 2111 انتاج الطالة الكهربائٌة فً الناصرٌة

17 
 تطوٌر عملٌات الصٌانة

 
 2111 النجٌبٌةمحطة انتاج الطالة الكهربائٌة فً 

 محطة انتاج الطالة الكهربائٌة فً الهارثة استخدام بحوث العملٌات فً اإلدارة 18
1996-

1999 

 

 الدورات التدرٌبٌة المشارن بها لتطوٌر المدرات التدرٌسٌة -خمسة عشر :
 الدورة ت

 
 السنة مدة الدورة البلد الجهة المنظمة

 2119 اٌام 3 اربٌل -العراق  البنن الدولً جودة التعلٌم العالً 1

 2115 اٌام 4 لبنان البنن الدولً حوكمة الجامعات 2

 

 التعالدات الحكومٌة 3
 

 2114 ٌوم 15 فرنسا البنن الدولً

 

 2113 ٌوم 3 جمهورٌة تونس البنن الدولً حوكمة الجامعات 4

 ورشة حوكمة الجامعات 5
 

 2112 اٌام  3 المملكة المغربٌة البنن الدولً

المركز الوطنً للتدرٌب  طرق التدرٌس المتمدمة 6
 والتنمٌة البشرٌة

 2112 اٌام 8 تركٌا

طرق التدرٌس فً الجامعات  7
 الهندٌة

 جامعة بابا صاحب 
 

 2112 11 الهند

الجودة فً التعلٌم العالً  8
 واالعتمادٌة

المركز الوطنً للتدرٌب 
 والتنمٌة البشرٌة

 2111 اٌام 8 تركٌا

المدرات العلمٌة ضمن تطوٌر  9
 مشروع دلفً

 2111 ٌوم 21  انكلترا جامعة سالفورد

تطوٌر المدرات العلمٌة ضمن  11
 مشروع دلفً

 جامعة سالفورد
 

 2111 اٌام    8 تركٌا

طرق التدرٌس فً الجامعات  11
 المالٌزٌة

 الجامعات المالٌزٌة
 

 2111  اٌام 11 مالٌزٌا

الوطنً للتدرٌب المركز  المٌادات االدارٌة 12
 والتنمٌة البشرٌة

 

  2119 ٌوم 14  تركٌا 

تطوٌر المدرات العلمٌة ضمن  13
 مشروع الشٌخة موزة

 الٌونسكو 
 

جامعة كرٌنوبل  
 فً فرنسا

 2116  شهور 3 

تطوٌر المدرات الهندسٌة والفنٌة  14
 فً الهندسة الكهربائٌة

شركة انتاج الطالة  
 الكهربائٌة 

  1981   شهور 3   انكلترا  
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 المساهمات فً تنفٌذ الدورات التدرٌبٌة للمطاعٌن العام والخاص -: عشرستة 

 مجال الدورة 
عدد 

 الدورات

 
 الجهة المستفٌدة ومكان الدورة

 
 التارٌخ

المهارات التفاوضٌة  1
 للمدراء

 

 –مدراء االلسام فً شركة انتاج الطالة  6
 البصرة

2118/

2116 

وتخطٌط المشارٌع ادارة  2
 الصغٌرة للمطاع الخاص

مركز معلومات  -رجال االعمال فً البصرة  3
 االعمال

2115/

2116 

الجوانب المانونٌة  3
 للمشارٌع

مركز الجنوب  -رجال االعمال فً البصرة 1
 للتطوٌر االلتصادي

2116 

ادارة المواد البشرٌة  4
 للمطاع الخاص

مركز الجنوب للتطوٌر  –رجال االعمال  2
 االلتصادي

2115 

مركز الجنوب للتطوٌر  –رجال االعمال  2 المهارات التفاوضٌة 5
 االلتصادي

2115 

المهندسٌن فً شركة انتاج الطالة  5 المهارات التفاوضٌة 6
 الكهربائٌة

2114/

2115 

 2115 مركز معلومات االعمال -رجال االعمال 1 المهارات االدارٌة 7

جامعة  -المدراء فً دوائر الدولة فً البصرة 5 المٌادة االدارٌة سمات 8
 البصرة

2112/

2113 

 2112 للمهندسٌن فً هٌئة الكهرباء فً البصرة 6 ادارة الجودة الشاملة 9

 2111 للمهندسٌن فً هٌئة الكهرباء فً البصرة 5 تخطٌط وادارة المشارٌع 11

التمٌٌس والسٌطرة على  11
 النوعٌة

 2111 للمهندسٌن فً هٌئة الكهرباء فً البصرة 6

 1999 للمهندسٌن فً هٌئة الكهرباء فً البصرة 5 تطبٌمات بحوث العملٌات 12

 1999 المدراء فً شركة انتاج الطالة الكهربائٌة 4 المهارات التفاوضٌة 13

تحلٌل وتصمٌم نظم  14
 المعلومات

 1998 المدراء فً شركة انتاج الطالة الكهربائٌة 2

 1998 المدراء فً شركة انتاج الطالة الكهربائٌة 2 ادارة تنفٌذ المشارٌع 15

ادارة الصٌانة  16
 واالستبدال

 1997 كٌمٌاوٌاتكوادر شركة البترو 3

 1996 كٌمٌاوٌاتكوادر شركة البترو 4 تطبٌمات بحوث العملٌات 17

ادارة وتخطٌط الموى  18
 العاملة

 1996 كٌمٌاوٌاتكوادر شركة البترو 1

استخدام االسالٌب  19
 االحصائٌة

 1996 كوادر شركة نفط الجنوب 2
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 حالٌا المعتمدة للتدرٌس  ) تحت الطبع ( الكتب المنهجٌة المؤلفة -عشر : سبعة

 المراحل الدراسٌة التً ٌدرس فٌها الكتاب  عنوان الكتاب   ت

 االعمالالمرحلة الثالثة لسم ادارة  بحوث العملٌات   1

 المرحلة الرابعة لسم ادارة االعمال حوكمة الشركات 2

المرحلة الرابعة لسم ادارة االعمال و المرحلة الثانٌة لسم  تكنولوجٌا المعلومات 3
 نظم المعلومات االدارٌة

4   QSB المرحلة الثالثة لسم ادارة االعمال 

 


