معلومات شخصية
االسم :هديل كاظم سعيد.

محل وتاريخ الوالدة ; كربالء 1973/11/2
العنوان :بغداد
هاتف نقال:

القومية:عراقية.

الحالة الزوجية :متزوجة

الديانة :ممسمة

الوظيفة :رئيس قسم االدارة العامة
المقب العممي :استاذ مساعد

الدرجة العممية :دكتوراه

التخصص :ادارة عامة

المغات :العربية واالنكميزية والقميل من الفرنسية

تاريخ اول تعيين2006:

عنوان العمل :كمية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

العنوان البريدي:

المؤهالت العممية:


بكالوريوس عموم في االدارة العامة ،جامعة بغداد ،كمية االدارة



ماجستير عموم االدارة العامة ،جامعة بغداد ،كمية االدارة

واالقتصاد1996،
واالقتصاد2001،



دكتوراه

فمسفة

واالقتصاد2007،

ادارة

عامة،

جامعة

بغداد،

كمية

االدارة

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.









تسويق.

ادارة الموارد البشرية.

مبادى االدارة.

نظرية المنظمة والسموك التنظيمي.
سياسات عامة.

االدارة االستراتيجية
االدارة المحمية

اخالقيات ومناهج البحث العممي

البحوث المنشورة.


العالق ةةة ب ةةين العدال ةةة التنظيمي ةةة والتمك ةةين وافرهم ةةا ف ةةي االلتة ةزام التنظيم ةةي



دور األنمة ة ةةا القي ة ةةادية ف ة ةةي التسة ةةييس التنظيمة ةةي د ارسة ةةة وصة ةةفية تحميمية ةةة



افةةر ت بيةةق اسةةاليب ادارة االن بةةاو عمةةى ادوار القيةةادة الرؤيويةةة د د ارسةةة



دور تبادلية القائد_العضو في سموك الموا نةة التنظيميةة عمةى وفةق الفقةة



انعكاس الذكاء الشعوري في اساليب اتخاذ الق اررات

دراسة ميدانية في دائرة العمل والتدريب المهني.

لعينة من إجابات العاممين في مديرية زراعة االنبار.

وصفية تحميمية في و ازرة النقل والمواصالت.
التنظيمية.



القيادة االستراتيجية وتأفيرها في تحقيق السمعة التنظيمية

عالقة ة ةةة الحكومة ة ةةة المركزية ة ةةة بالحكومة ة ةةات المحمية ة ةةة فة ة ةةي ضة ة ةةوء المركزية ة ةةة

والالمركزية االدارية









دور القيادة االستراتيجية في تبني ممارسات ادارة الموهبة

ادارة االلتزام العالي ودورها في تحقيق التفوق المنظمي

الشفافية وتأفيرها في تحقيق السمعة التنظيمية

تأفير االنما القيادية في ادارة االزمات بتوسي التخ ي االستراتيجي

دور تبادلية القائد – العضو في العدالة التنظيمية

دور تبادلية القائد – العضو في االلتزام التنظيمي

دور الدعم المنظمي المدرك في تحديد نم التغيير المالئم

(االنش ة العممية)




مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه والدبموم العالي
االشراف عمى مبة الدراسات العميا

إلقةةاء محاضةرات فةةي مجةةال اودارة الوسة ى عمةةى المتةةدربين فةةي المركةةز

االشتشاري .

كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.

 كتب شكر (العميد) لمسنوات
2007،2008،2009،2010،2011،2012،2013،2014،2015،2016
 كتةاب شكر(مسةاعد رئةةيس الجامعةة) عةةن حصةولي عمةةى المرتبةة الفانيةةة
في دورة رائق التدريس.





كتاب شكر من معالي وزير التعميم العالي 2014

حاصمة عمى لقب االستاذ المتميز رقم 1

حاصة ةةمة عمة ةةى لقة ةةب مة ةةدقق داخمة ةةي لمجة ةةودة مة ةةن قبة ةةل الجهة ةةاز المركة ةةزي

لمتقية ةةيس و السة ةةي رة النوعية ةةة بموجة ةةب الكتة ةةاب ذو العة ةةدد  15392فة ةةي

عام2002





كتة ةةب شة ةةكر مة ةةن مة ةةدير عة ةةام الة ةةدائرة االدارية ةةة والمالية ةةة لة ةةو ازرة التخ ة ةةي
2015
كتاب شكر من معالي وزير البيئة 2014




كتاب شكر من السيد وكيل و ازرة البيئة 2016

كتاب شكر من معالي وزير التعميم العالي 2016

الدورات التدريبية:


المشاركة في دورة اعداد مدقيقي داخميين لمجودة المقامة من قبل الجهةاز
الجهاز المركزي لمتقييس و السي رة النوعية 2002

المؤتمرات والندوات العممية التي شارك فيها

المشاركة في الندوة العممية المتخصصة الموسومة(نشر فقافة الجودة

وانعكاسها في االرتقاء بالعممية التعميمية).
األنش ة العممية االخرى:






المشاركة في عدد من المجان االمتحانية
المشاركة في لجان االستالل

المشاركة في لجان ت وير المناهج الدراسية
المشاركة في عدد من لجان السمنر.

المشاركة في مجمس ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي



المشاركة في لجنة االشراف عمى عمل شعبة السياسةات العامةة فةي و ازرة



المشاركة في لجان التأليف والمجان العممية في و ازرة التربية

التعميم العالي



المشاركة في المجان العممية

المشاركة في لجنة اختيار االسئمة لالمتحان التنافسي



المشاركة في لجنة ت وير اداء الدراسات العميةا دبمةوم تخ ةي اسةتراتيجي



المشة ةةاركة فة ةةي تشة ةةكيل الهيئة ةةة المشة ةةرفة لد ارسة ةةات التخ ة ةةي االسة ةةتراتيجي

واالدارة المحمية

واالدارة المحمية وبالتنسيق مع االمانة العامة لمجمس الوزراء



المشةةاركة فةةي لجنةةة تحديةةد ال اقةةة االسةةتيعابية لمكميةةات االهميةةة فةةي و ازرة

التعميم العالي.

