السٌرة العلمٌة والوظٌفٌة

ول ً/ألمعلوماتًألتعرًفٌة ً
أ اً
االسم  8عمي حسون فندي عباس الطائي
الشهادة واالختصاص  8دكتوراة إدارة عامة
االختصاص الدقيق  8إدارة الموارد بشرية وسموك تنظيمي واالدارة االستراتيجية
المقب العممي  8أستاذ في 2006/9/21
محل وتأريخ الوالدة  8بغداد 6734
تأريخ الحصول عمى الماجستير 6767 8
تأريخ الحصول عمى الدكتوراة 6775 8
تأريخ التعيين في هيئة المعاهد الفنية 6776/6/61 8
تأريخ النقل الى جامعة بغداد  /كمية االدارة واالقتصاد 1006 8
المنصب الوظيفي األن  8تدريسي
مدير مركز التعميم المستمر في جامعة بغداد لمفترة 1002-1006
رئٌس قسم االداره العامه للفتره من  7007الى 7022

ا
ثانٌاًً/ألسٌرةًألعلمٌةً(ألبحوثًوألدرأساتًألمنشورة) ً
السنة

جهة النشر

ت
2

نحو مدخل ساٌكولوجً لتطوٌر اإلدارة
والعاملٌن
مقرروا األقسام العلمٌة يً الجامعات
مشترك 2991
العراقٌة /ماهً مهامهم وهمومهم
قٌم وتوقعات رؤساء األقسام العلمٌة يً منفرد 2996
هٌئة المعاهد الفنٌة
التنظٌم البٌروقراطً يً العراق  /دراسة منفرد 2997
لخصائصه الهٌكلٌة وسماته السلوكٌة

مجلة التقنً

5

التقدم يً المسار الوظٌفً للعاملٌن يً
هٌئة المعاهد الفنٌة
بعض أنماط السلوك المعريً للقٌادات
اإلدارٌة

مشترك 2997

7

المسؤولٌة االجتماعٌة /دراسة ألراء
عٌنة من القٌادات اإلدارٌة
التكوٌن النفسً للموظفٌن المعاقبٌن
وعالقته ببعض المخرجات التنظٌمٌة
إدارة الستراتٌج بٌن رسالة المنظمة
واهدايها
صٌاغة الستراتٌجٌة بٌن قوة المنظمة
واسالٌب تعاملها مع البٌئة
التفكٌر االستراتٌجً وعالقته بالتكٌف
التنظٌمً يً ظل عدم التاكد البٌئً
بناء راس المال الفكري بٌن إدارة
التمكٌن وياعلٌة القرارات الستراتٌجٌة
تولٌد وانتشار المعرية واإلنماط
المعاصرة للقٌادة اإلدارٌة (العالقة
واألثر)
إدارة عالقات الزبون  /توجه تنظٌمً
جدٌد بحث مٌدانً يً المصارف
الحكومٌة العراقٌة
دور التعلم المنظمً يً المنظمات
الحكومٌة  /دراسة مقارنة
تشخٌص الكفاٌات الجوهرٌة  /بحث
مقارن
ادارة معرية الزبون وابعاد الخدمة
الصحٌة  /بحث تطبٌقً

7
1
4

6

8
9
20
22
27
21
24

25
26
27

عنوان البحث

نوع
اإلنجاز
مشترك 2997

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة
المجلد 7007 ، )2(21 /
مجلة التقنً
العدد  ، 11 /السنة التاسعة
المؤتمر العلمً السادس لكلٌة اإلدارة
واالقتصاد  /جامعة بغداد
من صفحة 946-971
مجلة التقنً
العدد  ، 24 /السنة الحادٌة عشر
مجلة التقنً
العدد  ، 62 /السنة الثانٌة عشر

منفرد

2999

منفرد

7000

منفرد

7000

مجلة االدارة واالقتصاد
الجامعة المستنصرٌة  ،العدد77/
مجلة االدارة واالقتصاد الجامعة
المستنصرٌة العدد 78 /
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد الجامعة
المستنصرٌة العدد 16 /
مجلة القادسٌة للعلوم االدارٌة
واالقتصادٌة العدد  ، 40 /المجلد 5 /
مجلة العلوم االنسانٌة واالقتصادٌة
جامعة االنبار العدد  ، 2/المجلد 2 /
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد العدد  ، 19 /المجلد 22 /
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد العدد  ، 42 /المجلد 27 /

مشترك 7007

منشور يً مجلة كلٌة بغداد للعلوم
االقتصادٌة واالدارٌة العدد  24كانون
الثانً 7007
منشور يً مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد
الجامعة المستنصرٌة
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد العدد  ، 45 /المجلد 21 /
منشور يً مجلة كلٌة بغداد للعلوم
االقتصادٌة واالدارٌة العدد 27

مشترك 7002
مشترك 7007
مشترك 7007
منفرد

7005

منفرد

7005

مشترك 7006
منفرد

7006

منفرد

7008

 28المنظمة المتعلمة وادارة الرٌادة –
العالقة واإلثر  /بحث تطبٌقً

منفرد

7007

 29منظمات االداء العالً (بحث استطالعً)

منفرد

7008

 70تأثٌر الذكاء الشعوري يً الذكاء
التنظٌمً
 72استخدام تقنٌة  6 sigmaيً حل مشاكل
العمل (دراسة تحلٌلة)
 77االتجاهات الفلسفٌة للقٌادات االدارٌة يً
العراق

مشترك 7008

71
74
75

76
77
78

79

10
12
17

المنضور الفلسفً للعالقة بٌن القوة
وبعض االبعاد
دور القٌادة اإلستراتٌجٌة يً عملٌات
إدارة المعرية
تاثٌر تطبٌقات  six sigmaيً تشخٌص
ابعاد المٌزة التنايسٌة دراسة مٌدانٌة يً
وزارة الصحة
دور القٌادة التحوٌلٌة يً تمكٌن يرق
العمل
دراسة مٌدانٌة يً وزارة النفط
أبعاد الحاكمٌة المحلٌة  /دراسة مٌدانٌة
يً مجلس قضاء المحمودٌة
دور التغذٌة العكسٌة  160درجة /
دراسة تحلٌلٌة الراء مدراء ورؤساء
االقسام يً كهرباء الوسط والماء
والمجاري
تاثٌر ادارة الذات يً الجدٌة يً العمل /
دراسة تحلٌلٌة يً مستشفى الشهٌد
غازي الحرٌري
مراحل ادارة الكفاٌات وعالقتها بالفروق
الوظٌفٌة يً المستوٌات االدارٌة
تأثٌر ابعاد تقوٌم االداء يً الثقة
التنظٌمٌة دراسة وصفٌة تحلٌلٌة
األسالٌب الحدٌثة لتنمٌة وتطوٌر الموارد
البشرٌة يً وزارة التعلٌم العالً (دائرة
البحث والتطوٌر) وزارة التخطٌط يً
المركز الوطنً للتطوٌر االداري

 11اثر تطبٌق اسالٌب ادارة االنطباع على

مشترك 7009
مشترك 7009
مشترك 7009

منشور يً مجلة القادسٌة للعلوم
االقتصادٌة واالدارٌة  /جامعة القادسٌة
العدد  ، 2المجلد 20
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد العدد  ، 50 /المجلد 24 /
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد العدد  ، 57 /المجلد 24 /
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد العدد  ، 51 /المجلد 25 /
مجلة العلوم التربوٌة النفسٌة  /الجمعٌة
العراقٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة
ع65/
مجلة االستاذ العدد  91/عام 7009

مشترك 7020

مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد  ،مج 27/ع6/
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
االنبار  ،ع 6/مج1

مشترك 7020

مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد العدد  ، 60 /المجلد 26 /

مشترك 7020

مجلة كلٌة بغداد للدراسات االدارة
واالقتصاد  ،العدد75 /
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد ع ، 61 /مج/ 17

مشترك 7022

مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد ع  ، 64 /مج27/

مشترك 7022

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادٌة/
موايقة نشر
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد  /موايقة نشر
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة
االنبار مج  21العدد6

مشترك 7022

مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة

مشترك 7022

مشترك 7022

مشترك 7022
مشترك 7022

14
15
16
17
18
19
40
42
47
41

ادوار القٌادة الرؤٌة (دراسة تحلٌلٌة يً
وزارة النقل والمواصالت)
تطوٌر ممارسات القٌادة الستراتٌجٌة يً
ضوء الشفايٌة وسلوك المواطنة دراسة
مٌدانٌة
الكفاٌات االدارٌة يً بعض المنظمات
العامة
أنموذج مقترح للحكمانٌة يً المنظمات
العامة
دور عملٌات ادارة المعرية يً تطوٌر
الكفاٌات الجوهرٌة
آلٌات الحاكمٌة ودورها يً الحد من
الفساد االداري يً المؤسسات العراقٌة
الحكمانٌة االلكترونٌة يً المنظمات
العامة
الحكمانٌة االلتترونٌة ودورها يً الحد
من عولمة الفساد
أثر المنظمة المتعلمة يً تحقٌق المٌزة
التنايسٌة
بزوغ مفهوم تسوٌق العالقة والمنايع
العالئقة
ادارة حقوق ملكٌة الزبون

الجامعة ....موايقة نشر
مشترك 7027

مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة
بغداد  /موايقة نشر

مشترك 7027

بغداد المعهد العالً للدراسات
المحاسبٌة والمالٌة
بغداد المعهد العالً للدراسات
المحاسبٌة والمالٌة.
الجامعة العراقٌة  /كلٌة االدارة
واالقتصاد
الجامعة العراقٌة  /كلٌة االدارة
واالقتصاد
بغداد المعهد العالً للدراسات
المحاسبٌة والمالٌة
المؤتمر االول للتحوالت الثقايٌة
وحوكمة االدارة
مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة
الجامعه العدد 17
مجلة التقنً  /تحت النشر

مشترك 7027

مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة
الجامعة
مؤتمر كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة
بغداد
نٌسان 7021/
مؤتمر كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة
كربالء
أٌار 7021 /
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة
بغداد
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة
بغداد
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة
بغداد
مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة
بغداد

مشترك 7021

مجلة كلٌة االداره واالقتصاد بغداد

مشترك 7027
مشترك 7027
مشترك 7027
مشترك 7027
مشترك 7027
مشترك 7027
مشترك 7027

 44المتغٌرات اآلنٌة المستقلة يً تنمٌة
وتطوٌر الموارد البشرٌة

مشترك 7021

 45أبعاد التوجه الرٌادي  /دراسة يً بعض
المنظمات العراقٌة  /بحث تطبٌقً

مشترك 7021

انعكاس ممارسات ادارة االداء يً
التمٌز التنظٌمً
القٌادة التحوٌلٌة واثرها على االداء
التنظٌمً
تطبٌق جائزه مالكوم بالدرٌج يً وزارة
النفط
تحسٌن عوامل البٌئة الداخلٌة لمعالجة
السلوكٌات السلبٌة يً مكاتب المفتشٌن

مشترك 7021

46
47
48
49

 50دور التغٌٌر التنظٌمً يً تحقٌق النجاح
الستراتٌج

مشترك 7021
مشترك 7021
مشترك 7021

 52اثر التعلم المنظمً يً بناء راس المال
الفكري

مشترك 7024

 57مقدرات التجدٌد التنظٌمً يً اطار القٌاده مشترك 7024
الستراٌجٌـــــــــــــــــــــــــــــــــه

كذالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
كذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 51تاثٌر الثقايه التنظٌمٌه يً ابعاد الهٌكل
التنظٌمً

مشترك 7025

مجلة كلٌة مدٌنة العلم االهلٌـــــــــــــــــه

 54تاثٌر المقدرات القٌادٌه يً التوجه
الستراتٌجً للمنظمات

مشترك 7025

مجلة االداره واالقتصاد المستنصرٌه

 55التناغم بٌن ممارسات نظرٌة الفوضى و
التوجه الستراتٌجً

مشترك 7025

مجلة بٌت الحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 56تقٌٌم اداء امانة بغداد عى ويق بطاقة
االداء المتوازن

مشترك 7025

مجلة كلٌة دجله بغداد

 57عملٌات التدقٌق الستراتٌجً تطبٌق يً ا
امانة بغداد

مشترك 7025

مجلة كلٌة دجله بغــــــــــــــــــــداد

 58تاثٌر القٌاده الرئوٌه يً ياعلٌة اداء يرق مشترك 7026
العمل

مجلة كلٌة التراث بغداد

 59تاثٌر مرونة الموارد البشرٌه يً ادا يرق مشترك 7026
العمل

مجلة كلٌة التراث بغداد

 60العالقه بٌن ممارسات القوه وسلوكٌات
القٌاده االخالقٌه

مشترك 7026

مجلة االداره واالقتصاد الجامعه
المستنصرٌه

 62العالقه بٌن ممارسات القوة ونظرٌة
اصحاب المصالح

مشترك 7026

مجلة بٌت الحكمه

ثالثاً /ألسٌرةًألوظٌفٌةً ً
اً
 -6شغل وظيفة مدير التعميم المستمر في رئاسة جامعة بغداد لممدة من 1002-1006
 -1حاصل عمى اكثر من ( )10كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد ورئيس هيئة التعميم
التقني وعميد كمية االدارة واالقتصاد في جامعة بغداد واالنبار وغيرهم.

 -1مقرر الدراسات العميا.
 -2مقرر قسم االدارة العامة.
 -3مسؤول وحدة التعميم المستمر في الكمية.
 -4مسؤول وحدة البحوث االدارية في وحدة البحوث االدارية واالقتصادية.
 -5رئيس قسم االدارة العامة لمفترة من  1005\1\1ولغاية . 1066\7\1

آ
ً-3أإلشرأفًً:أشرفًعلىًألرسائلًوألطارًحًألتٌهًً :
ت
2

اسم الطالب
عامر يدعوس
عذٌب
وسام خالد ٌدي

1

كرٌم بهار ندة

عنوان الرسالة
اإلدارة باألهداف وعالقتها بالفاعلٌة
التنظٌمٌة
العالقة بٌن القٌم الثقايٌة وتقانة
المعلومات وأثرها يً مراحل صنع
وإتخاذ القرار
االدارة لألطباء /دراسة تطبٌقٌة

4

سوسن عبد
االمٌر
نسرٌن جاسم

6

حسام علً
محٌبس
محمد ٌاسٌن
رحٌم

8

علٌاء سعٌد

9

احمد كرٌم جاسم

20

سحراء انور

22

خالد ابراهٌم

27

هٌفاء عبد الكرٌم

الشفايٌة المنظمة وأثرها يً الرضا
الوظٌفً
أثر التغٌر البٌئً وخصائص القرارات
االستراتٌجٌة يً اعادة الهٌكلة
أعتماد معاٌٌر الجوائز الدولٌة للجودة
لتحقٌق االداء الممٌز
العالقة بٌن الخٌارت الستراتٌجٌة
والقٌادة التحوٌلٌة وتأثٌرها يً النجاح
المنظمً
نوعٌة حٌاة العمل وتأثٌرها يً راس
المال االجتماعً
أعادة هندسة عملٌات تقدٌم الخدمة
ضمن أطار الحكومة االلكترونٌة
تأثٌر االغتراب التنظٌمً يً االلتزام
المنظمً
ثقاية الجودة وتأثٌرها يً االداء
المنظمً بأستخدام بطاقة الدرجات
المتوازٌة
التعلم المنظمً ودوره يً بناء
الكفاٌات التنظٌمٌة دراسة حالة يً
وزارة النفط

7

5

7

الشهادة
ماجستٌر

السنة الجامعة
 7006بغداد

ماجستٌر

 7006بغداد

دبلوم
مستشفٌات
دكتوراه

 7006بغداد
 7007بغداد

دكتوراه

 7007بغداد

ماجستٌر

 7008بغداد

ماجستٌر

 7009بغداد

ماجستٌر

 7009بغداد

دكتوراه

 7009بغداد
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ماجستٌر
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منى حٌدر عبد
الجبار

تاثٌر خصائص الحكمانٌة يً المنظمة
الفاعلة /دراسة تطبٌقٌة يً وزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً

دكتوراه

 7020بغداد

24

يرح هادي حسٌن مجاالت االنشطة التسوٌقٌة الالزمة
لتطوٌر راس المال الزٌائنً على ويق
نظرٌة اصحاب المصالح
سنان ياضل حمد دور ادارة االداء يً تعزٌز التمٌز
التنظٌمً
زٌنب محمد عبد تطبٌق جائزة ممالكوم بالدرج يً
وزارة النفط
الهادي
حٌدر طه عبد هللا القٌادة التحوٌلٌة واثرها على االداء
التنظٌمً
محمود كاظم عبد تحسٌن عوامل البٌئة الداخلة لمصالح
السلوكٌات ...العاملٌن يً مكاتب
المفتشٌن
انعكاس العالقة بٌن ادارة الموهبة
عماد علً
والتفكٌر االبداعً على التغٌر
التنظٌمً  /دراسة يً شركات الهاتف
النقال الخلوي يً العراق
التوجه الستراتٌجً ويقها للتفاعل بٌن
يراس محمد
القدرات القٌادٌة وممارسات نظرٌة
اسماعٌل
الفوضى
القٌادة الرئوٌة ومرونة الموارد
محمد ٌاسٌن
البشرٌة وانعكاسها على ياعلٌة االداء
رحٌم
مقدرات التجدٌد التنظٌمً يً اطار
سندس محسن
القٌادة االستراتٌجٌة
علً
اثر التعلم التنظٌمً يً بناء رأس
علً سامً عبد
المال الفكري يً المنظمات العامة
الزهرة
دور التغٌٌر التنظٌمً يً تحقٌق
مصطفى ناطق
النجاح الستراتٌجً
ناجً
حكٌم عطٌه زغٌر تشخٌص ابعاد الهٌكل التنظٌمً يً
محايظة مٌسان
تقٌٌم االداء لعٌنه من المشروعات
رونق عباس
االستثمارٌه يً محايظة بابل
هالل
طارق مجٌد محمد دور محايظة بابل يً تحسٌن الواقع
البٌئً
عذراء كامل ولً تقٌٌم نشاط العالقات العامهفً
المجالس المحلٌه
تقٌٌم الخطه الستراتسجٌه يً مجلس
صادق شمخً
محايظة الدٌوانٌه
عبود
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72
77
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76
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79
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17
11
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صفاء احمد محمد ادارة االزمه يً محايظة صالح الدٌن
من وجهة نظر ستراتٌجٌه
دور مجلس محايظة بغداد يً تطوٌر
يراس محمود
القطاع التربوي
احمد
ياعلٌة المشروعات التنموٌه يً
سعد سامً
محايظة بغداد
صفاء صالح زٌن تقٌٌم اداء مجلس محايظة دٌالى يً
تحقٌق التنمٌه المحلٌه
تقٌٌم مشارٌع مٌاه الشرب يً محايظة
قاسم مهدي
الدٌوانٌه
محمدا
دور ادارة التعاقد يً تنفٌذ العقود
محمود جاسم
الحكومٌه
ناصر
حسٌن علً حسن صٌاغة ستراتٌجٌاتلقطاع الخدمات يً
محايظة المثنى
لمى قٌس رؤوف تاثٌر االنماط القٌادٌه يً بناء راس
المال الفكري
الخٌارات الستراٌجٌه وتاثٌرها يً
محمد عماد
جودة التعلٌم العالً
رؤوف
بناء نموذج الخالقٌات القٌادات
سحراء انور
االدارٌه العلٌا على ويق نظرٌة التعلم
حسٌن
االجتماعً الحداث التغٌٌر
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 7026بغداد

ً-4ألمشاركةًفيًألندوأتًوألمؤتمرأتًألعلمٌةً :
أ -المؤتمر العممي السادس لكمية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد .6775 ،
ب -المؤتمر العممي لهيئة التعميم التقني .6774 ،
ت -الحمقة النقاشية حول أخالق اإلدارة في كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد  /قسم
االدارة العامة .6777 ،
ث -المؤتمر العربي لمتعمم عن بعد  /جامعة فيالدلفيا  /عمان – االردن  ،كانون األول /
.1001
ج -مؤتمر جامعة الموصل "واقع الخدمات في العراق "كانون االول .1066 /
ح -ندوة جامعة األنبار بعنوان " االدارة والحكم المحمي الواقع  ،االشكاليات  ،أفاق المستقبل"
 /كانون االول.
خ -مؤتمر منظمة النخب والكفاءات العراقية" من أجل النهوض بواقع الدراسات العميا"  ،أذار
.1061

د -ندوة قسم االدارة العامة  /جامعة بغداد " أستراتيجيات مكافحة الفساد االداري في العراق " ،
.1061\2\1
ذ -ندوة كمية االدارة واالقتصاد جامعة االنبار (الفموجة)" الحكم المحمي وآفاق المستقبل "
.1061\2\67
ر -مؤتمر جامعة بغداد  /كمية االدارة واالقتصاد  ،نيسان .1061
ز -مؤتمر جامعة كربالء  /كمية االدارة واالقتصاد  ،ايار .1061
س -ندوة جامعة بغداد  /كمية االدارة واالقتصاد  ،تشرين الثاني .1061 ،
ش -ندوة جامعة بغداد  /كمية االدارة واالقتصاد  ،شباط 1062 ،

ً-5ألمناقشات ً
ساهم وناقش اكثر من  45رسالة ماجستٌر واطروحة دكتوراه يً جامعات بغداد
والمستنصرٌة واربٌل والبصرة والموصل.

ر ا
أبعاًً/ألنشاطاتًألعلمٌةً ً
-2قام بتدرٌس المواد التالٌة:
أ -مبادئ اإلدارة

ر -التأمين المخزني

ب -اإلدارة المقارنة

ز -االعتمادات المستندية

ت -مبادئ اإلحصاء

س -عمم النفس اإلداري

ث -اإلدارة المحمية

ش -المنظمة والسموك التنظيمي

ج -وظائف المنشاة

ص -التطوير االداري

ح -إدارة التنمية

ض -االدارة االستراتيجية

خ -اإلدارة المعاصرة

ط -االدارة العراقية المعاصرة

د -العالقات العامة
ذ -المحاسبة المخزنية

وذلك

,وذلك في كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد  ،وكمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار  ،وفي هيئة
التعميم التقني.
 -1الدراسات العميا 8
قام بتدريس المواد التالية في الدراسات العميا
أ -اإلدارة المقارنة لطمبة (الماجستير) في قسم االدارة العامة لمعام 1003-1002
ب -المنظمة والسموك التنظيمي لطمبة الدكتوراه لمعام  1005-1004و 1006-1005
ت -أدارة الموارد البشرية لطمبة (الدكتوراه) في قسم االدارة العامة لمعام  1005-1004و -1005
 1006و 1000-1006
ث -االدارة المحمية لطمبة (الماجستير) في قسم االدارة العامة لمعام 1003-1002
ج -ادارة الموارد البشرية لطمبة (الماجستير) في قسم االدارة العامة لمعام 1004-1003
ح -مناهج البحث العممي لطمبة (الماجستير) في قسم االدارة العامة لمعام 1004-1003
خ -السياسات العامة بالمغة االنكميزية لطمبة (الماجستير) في قسم االدارة العامة لمعام 1004-1003
د -المنظمة والسموك التنظيمي لطمبة (الماجستير) في قسم االدارة العامة لمعام 1004-1003
ذ -االدارة االستراتيجية لطمبة (الماجستير) في قسم االدارة العامة لمعام 1005-1004
ر -االدارة الستراتيجية لطمبة (الدكتوراه) في قسم االدارة العامة لمعام 1005-1004
ز -مناهج البحث والقياس لطمبة (الدكتوراه) في قسم االدارة العامة لمعام 1061-1066

ً-4ألنشاطاتًألخرىً:
أ -خبير وزارة الصناعة  /الهيئة العامة لمتدريب والتأهيل 1002-1000
ب -خبير في معمل سمنت الفموجة لمعام 1006
ت -ألقاء محاضرات في دورات التعميم المستمر في وزارة الصناعة  /الهيئة العامة لمتدريب والتأهيل
ث -ألقاء محاضرات لألعوام من  1002-6777في كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار
ج -األشراف عمى تدريب طمبة أقسام االدارة العامة وادارة المخازن والسكرتارية
ح -المشاركة والقاء المحاضرات في دورات التعميم المستمر في وزارة التخطيط  /وزارة الصناعة
والمعادن  /وزارة النفط  /ووزارة االسكان واالعمار وغيرها

خ -مدير مركز التعميم المستمر في جامعة بغداد سابقاً
د -مقرر الدراسات العميا في قسم االدارة العامة
ذ -مسؤول وحدة التعميم المستمر في الكمية
ر -مسؤول البحوث االدارية في وحدة البحوث االدارية واالقتصادية في كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة
بغداد

المجان والنشاطات العممية 8

أ -لجنة التعميم المستمر في جامعة بغداد 1002-1006
ب -لجنة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لجامعة بغداد 1001
ت -لجنة تطوير االدارة الجامعية في العراق 1001-1001
ث -لجنة اقتراح دراسة التعمم عن بعد في جامعة بغداد 1001
ج -إعداد دراسة حول وحدة المناطق الحارة في جامعة بغداد 1001
ح -إعداد هيكل تنظيمي ووظيفي لمركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد 1001
خ -لجنة تطوير االدارة الجامعية في جامعة ديالى 1004
د -عضو لجنة الترقيات في الكمية 1005-1003
ذ -عضو المجنة العممية في الكمية من  1066ولحد االن
ر -عضو لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعميم العالي والبحث العممي 1061
ز -عضو لجنة تطوير المناهج في وزارة التعميم العالي والبحث العممي 1062
باالضافة الى عدد كبير من المجان عمى مستوى القسم والكمية

ً

ً
ً

