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 أًالً : انمؤىالد انعهمْخ

 

 التاروخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

ذبكالورووس

ذ

 1992 االدارة واالقتصاد  القاددية 

 2001 االدارة واالقتصاد  القاددية ذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

 2018 كلية االدارة بوخاردت

   ذأخرى
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 االنقبة انعهمْخثبنْبً : 

 

 

 

 

 انمقشساد انذساسْخ انزَ قمذ ثزذسّسيب:  ثبنثب"     

ذةـــــالدنذادةـــــاملذمـــالقدذت

 2003 نظام حماديب موحد  احملادبة  1

 2006 حمادبة حكومية  احملادبة 2

 2008 مباديء حمادبة  االدارة 3

 2009 نظم رقابة اجلودة  االدارة  4

 2010 اداروة حمادبة االدارة  5

 2011 تسووق مصريف  العلوم ادلالية وادلصرفية  6

 2014 مباديء ادارة االقتصاد 7

 2018 لغة انكليزوة  االدارة  8

 2018 مرادالت جتاروة االدارة   9

 2018 لغة انكليزوة علوم مالية ومصرفية  10

 

 :انزِ أششف عهْيب( انشسبئم  ،االطبسّح ): ساثعب"

ذالدنــةذمـــالقدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 2003 مدرس مساعد  1

 2002 مدرس 2

 2011 استاذ مساعد 3



 

 

 

 

 

 

 

 

القيادة اخلادمة واثرها على االلتزام  1

 التنظيمي/ الدور الوديط للثقافة التنظيمية

 2018 ادارة االعمال 

2    

 

 انزِ شبسك فْيبانعهمْخ ًاننذًاد انمؤرمشاد : خبمسب"

ذنوعذاملشاركةذذاالنعقادمكانذذةذــالدنذعنوانذالذت

ذبودرتذحضور()ذحبثذ/ذ ادلؤمتر الدولي للتسووق وادارة  1

 االعمال 

 حبث   بوخاردت / رومانيا 2016

حتدوات االدارة احلدوثة /ادلؤمتر  2

 العاذر 

 حبث   بوخاردت / رومانيا 2016

 ورقة حبثية كراووفة / رومانيا   2016 تنافسية وادتدامة ادلعرفة  3

 حبث   بوخاردت / رومانيا 2017 ادلؤمتر الدولي احلادي عشر لالدارة  4

ادلؤمتر الدولي اخلامس للتسووق  5

 وادارة االعمال

 حبث   بوخاردت / رومانيا 2017

6     

 االخشٍ: األنشطخ انعهمْخ  سبدسب" 

ذخارجذالكلوةذداخلذالكلوة

  

  

  

  

ذ

ذ



 

 

 

 

 

 

 

 

 انزقذّش. انجٌائز ً شيبدادكزت انشكش ، : "سبثعب

ذالدنةذاجلهةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذهادةذالتقدورذكتابذالشكرذأوذت

  2011ذالعمودذ 30/4/2008يفذذ288 1

 2007 العمودذذذذذذذذذذذذذذذذ 8/5/2007يفذذ677 2

  2012 العمودذذذذذذذذذذذذذذذ 30/1/2012يفذذ42 3

 2011 دالعموذذذذذذذذذذذذذذذ 12/9/2011يفذذ6188 4

  2012 دالعموذذذذذذذذذذذذذذذ 9/1/2012يفذذ79 5

ذ2014ذالعمودذ29/6/2014يفذذ1214 6

 

ذ2011ذرئوسذاجلامعة 29/12/2011يفذذ19042 7

ذ2012ذجهازذاالذرافذوالتقوومذالعلميذ2012/ذ8/3يفذذ1565 8

ذ

 انجحٌس انعهمْخ :ثبمنب"

 دنةذالنشر البحثذأدمذ ت

1 Strategic Orientation for Improving Synthesis of Dimensions 

Financial Performance Through Organizational Commitment; 

Empirical Study in Agriculture Bank of Iraq 

2017 

2 Customer Orientation and Organizational Performance in Iraqi 

Private Banks. 
2016 

3 -Effects On Organizational PerformanceStrategic Orientation And 

Dewaniya Province–Analytical Study In Real Estate Banks In Al 

2016 

4 Strategic Orientation for Improving Financial Performance Case 

Qadissiya Governorate Banking-Study in Al 

2017 

5 Services Quality on the Satisfaction of The Impact of the Educational 

Rafidain Private -the Students, Empirical Study Based on the Al

Romanian Journal of Marketing University College Students. 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 An -The Impact Of The Brand In Achieving Competitive Advantage:

-Phone Company In Al-Iraq'S Mobile CellAnalytic Study On Zain 

.Diwaniyah Governorate In Iraq 

2017 

7 the impact of social factors on brand loyalty :an analytical study of 

opinion of sample of consumers for Dewaniya dairy factory's product 
2017 

8 to achieve competitive advantage : as a The role of market orientation 

strategic approach in AL_DEWANYA 
2016 

9 coordinating between internal environment and strategic orientation 

behavior :empirical study in Iraqi private banks 
2017 

10 marketing  financial measures in measuring-financial and non

performance 
2017 

 2008 الرقابةذعلىذاجلودةذيفذمصنعذندوجذالدووانوةذبادتخدامذاخلرائطذاإلحصائوة 11

األمناطذالقوادوةذوأثرهاذيفذااللتزامذالتنظوميذدرادةذمودانوةذيفذكلوةذاإلدارةذ 12

ذواالقتصادذ/ذجامعةذالقاددوة

2010 

الزبونذ/مدخلذقومي/ذدرادةذادتطالعوةذجودةذاخلدمةذاملصرفوةذمنذوجهةذنظرذ 13

ذآلراءذعونةذمنذزبائنذمصارفذمدونةذالدووانوة

2007 

تـباونذاتـجاهاتذأعـضاءذالـهوأةذالـتدرودوةذعنذواقعذاملنـاخذالــتنـظومـيذيفذ 14

ذجـامـعـةذالقـاددـوـــةذ–كـلـوــةذاإلدارةذواالقـتـصادذ

2011 

ذيفذالشركاتذألدهمذالدوقوةذالقومةبذللتنبؤذاملالوةذاملعلوماتذعنذالكشفذدورذ• 15

ذ.ذاملالوةذلألوراقذالعراقذدوق

2009 

 2008ذالقاددوةذجامعةذيفذالتنظوميذاالبتكارذاعتمادذعلىذوأثرهاذالتنظوموةذاملعرفة 16

ذدرادةذ-ذالتنافدوةذاألولوواتذحتقوقذيفذوأثرهاذالشاملةذاجلودةذإدارةذمبادئ 17

ذذذواالقتصادذاإلدارةذكلوةذيفذمودانوة

ذالقاددوةذجامعةذ-

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2008ذاإلداريذالفدادذعلىذوأثرهاذالتنظوموةذالقوم 18

 انكزت انمؤنفخ أً انمزشجمخ.:"ربسعب

 سنخ اننشش أسم انكزبة د
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1   

3   

4   

5   

 

 بد .ــ:انهغ "عبششا

 ًعرب 

 انكلٍزي 

 


