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 الذاتيه ةالسير

 ا.د.غسان قاسم داود سلمان الالمي  :  ـم ـــــــــاالســ

         23 / 12 / 1953: تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 3  عـــــدد األوالد  :

 الديـــــــــــانة   :  مسلم

 التحصيل العلمي : دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال

 ادارة االنتاج والعمليات / عمالالالتـخـصــص:   ادارة ا

 متقاعد حاليا ( 2001/ 3/ 25منذ تاريخ  )  أستاذ  العلمية : المرتبة

 كلية االدارة واالقتصاد   /:  جامعة بغداد   السابق عنوان العمل

 كلية آشور الجامعة /العمل الحالي : معاون العميد للشؤون العلمية 

 1981/ 8/  5 :تاريخ أول تعين في التعليم العالي 

 5201 /8 /31تاريخ االحالة على التقاعد : 

 07901987390:    الهاتف النقال

 ghassanal_lami@yahoo.comالبريد إاللكتروني :  

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية

 سبكالوريو

 

 1976 االدارة واالقتصاد المستنصرية

 1979 االدارة واالقتصاد بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 1999 االدارة واالقتصاد المستنصرية

 

 

 

mailto:ghassanal_lami@yahoo.com
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 ثانياً : التدرج الوظيفي 
 

 معي ثالثاً : التدريس الجا 

 الى –الفترة  من  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

هيئة التعليم  الرصافة/معهد االدارة  1

         التقني

5/8/1981 -6/5/2000 

هيئة التعليم  الكلية التقنية االدارية 2

    التقني

7/5/2000 -29/3/2006 

 31/8/5201–30/3/2006 جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد 3

كلية بغداد للعلوم  كلية بغداد للعلوم االقتصادية 4

 االقتصادية

51/11/5201-30/6/2018 

 

  ً    :واالستشاراتالخبرات التدريبة  :  رابعا

 تصميم برامج تدريبية متخصصة لقياس كفاءة  اداء عمليات المشاريع . -81

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 10/10/1986 – 16/8/1982 هيئة التعليم التقني مدرس 1

 24/3/2001 – 11/10/1986 تعليم التقنيهيئة ال أستاذ مساعد 2

معاون العميد /أستاذ 3

  

 

 

الكلية التقنية 

  االدارية

25/3/2001-  30/3/2006 

 

جامعة بغداد/ كلية  استاذ  4

 االدارة واالقتصاد

31/3/2006- 1/3/2014 

استاذ/ رئيس قسم  5

 ادارة االعمال 

جامعة بغداد/ كلية 

 االدارة واالقتصاد

2/3/2014 – 2/8/2014 

جامعة بغداد/ كلية  أستاذ 6

 االدارة واالقتصاد

3/8/2014 – 31/8/5201 

كلية بغداد للعلوم  استاذ 7

 االقتصادية

51/11/5201- 30/6/2018 

رئيس قسم ادارة  8

  االعمال

كلية االسراء 

 الجامعة

2018 

 2019-2018 كلية االمام الجامعة عميد كلية 9
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 لقيام بتدريب المهتمين بجدولة ومتابعة تنفيذ عمليات المشاريع .ا -2

 .لمشاريعالقاء المحاضرات في مختلف البرامج التدريبة المتعلقة بادارة عمليات ا -3

كات المشاركة في عمليات تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مختلف الشر– 4

 والمشاريع.

ة تقديم االستشارات لمتابعة وتنفيذ وتقويم العمل في مختلف عمر ودورة حيا – 5

 المشاريع.

 خزين.مهتمين بعمليات التخطيط والسيطرة على التدريب ال -6

صين في مجاالت اساليب وقياس التغيير التكنولوجي للشركات تدريب المتخص-7

 الصناعية.

لمكتب ا بير ومحاضر معتمد في تنفيذ البرامج التدريبية الدارة العمليات والجودة  في خ -8

 امعة بغداد .ج -االستشاري لكلية االدارة واالقتصاد

 

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسهاخامس 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1981 ادارة االفراد ادارة مكتب 1

 1986 – 1982 تخطيط ورقابة المخزون ادارة المخازن 2

 1995 – 1987 ادارة االنتاج ادارة المخازن 3

  1998 -1996 مبادئ االدارة ادارة المصارف 4

 2006  - 1999 ادارة العمليات ات العملياتتقني 5

  2010 – 2006 ادارة التسويق ادارة االعمال 6

 2015 -2006 العملياتاالنتاج وادارة  ادارة االعمال 7

    2015 -2012 لمستشفياتادارة ا ادارة االعمال 8

 

 ساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاساد 
 

 السنــة القســـم رسالةاسم األطروحة  أو  ال ت

 2003 إدارة أعمال أسبقية تسليم المنتوج واثرها في الميزة التنافسية 1

 2003 إدارة أعمال إمكانية تطبيق استراتيجيات الطاقة االنتاجية 2
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 2003 إدارة أعمال أثر تطبيق دالة تاكوشي في تحسين تصميم المنتج 3

 2003 إدارة أعمال أداء العمليات أثر عالقة كلفة جودة المنتج في تحسين 4

 2003 إدارة أعمال لياتإمكانية تطبيق إعادة هندسة تطبيق األعمال وأثرها في أداء العم 5

 تطبيق مبادئ الهندسة البشرية المتعلقة بتصميم أنظمة العمل  6

 المواصفات القياسية

 2003 إدارة أعمال

 2003 إدارة أعمال يتطبيق بدائل تخطيط الطاقة في التعليم العال 7

المعهد العالي  أثر تقنية المعلومات في إعادة هندسة االعمال 8

للدراسات 

 السياسية

2003 

ا اثرهالعالقة بين مصادر المعرفة وتقانة المعلومات وهندسة المعرفة و 9

 في عناصر ومتطلبات استحداث المنظمة االفتراضية

 2004 إدارة أعمال

 2005 تقنيات العمليات ترتيب المصنع لتحسين أداء العملياتفي CRAFTتطبيق تقنية  10

 2005 تقنيات العمليات استراتيجيةالتخطيط االجمالي في قطاع التعليم العالي 11

 2006 إدارة صناعية استخدام الهندسة المتزامنة في تحسين جودة المنتوج 12

 2006 إدارة اعمال عتصميم نظام معلوماتي لتسجيل كفاءة جدولة االنتاج المصن 13

 2006 إدارة أعمال المعضالت االخالقية للرعاية الصحية في العراق 14

 2006 إدارة صناعية ة هندسة خط إنتاج المكيف الشباكيدإعا 15

 2006 إدارة صناعية أثر تصميم العمل في تحسين جودة المنتج 16

 االعمال دور نظم المعلومات التسويقية بالسلوك الشرائي لمنظمات 17

 

 2006 إدارة أعمال
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ي فرها التوافق بين استراتيجية تكنلوجيا العمليات واعادة هندستها واث 18

 تحسين األداء العملياتي

 2006 إدارة أعمال

 2006 إدارة أعمال الموائمة بين سلسلة التجهيز واستراتيجية العمليات 19

 2007 إدارة أعمال بتاج ألجل الطلة االنئتصميم النموذج المزيجي لخط التجميع في بي 20

تصميم وتطبيق المدخل التفاعلي لجدولة ورش التدفق باستعمال  21

 المحاكاة

 

 2007 إدارة أعمال

تطبيقات إدارة الموارد البشرية وتأثيرها على األداء المنظمي  22

 للمشروعات الصغيرة

 2007 إدارة االعمال

على الخزين وتحسين اداء  اثر معدات وانظمة المواد في السيطرة 23

 محطات االنتاج

 2008  تقنيات العمليات

 2008 ادارة االعمال تاثير سلسلة التجهيز في جودة المنتجات 24

25 

 

 2008 ادارة االعمال استراتيجيات المحافظة على المالك التمريضي

26 

 

 2009 الادارة االعم راسة حالةد -العالقة بين تقافة المعلومات وسلسلة التجهيز

ط أثر العوامل البيئية في تحديد بدائل تطبيق استراتيجيات التخطي 27

 االجمالي

 2010 ادارة االعمال

تطوير نموذج المسؤولية االجتماعية في ضوء قياسات القوة  28

 واالخالقيات

 2010 ادارة االعمال

االدارة  عيةقواعد الهندسة البشرية في كفاءة العمليات الصنا تأثير استخدام 29

 الصناعية

2011 

30 

 

 

 

 

 2011 ادارة االعمال اعادة تصميم الخدمة بتطبيق مدخل االنتاج الرشيق

الدراسات  بيامكانية تطبيق اعادة هندسة االعمال على اجراءات التحاسب الضري 31 

المالية/ المعهد 

العالي 

للدراسات 

المحاسبية 

 والمالية  

2011 
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 2011 اداراة االعمال جودة اداء خدمات المختبرات الصحية خدمات الصيانة ودورها في 32

 2011 اداراة االعمال في اداء العمليةتأثير الهندسة المتزامنة  33

 2011 اداراة االعمال تأثير قنوات التوزيع في تحقيق رضا الزبائن 34

ويق راس المال ازبائني بتماثل الزبون والمنظمة في اطار فلسفة التس 53

 يالشمول

 2012 اداراة االعمال

االدارة  قياس تاثير التلوث الضوضائي ومخاطره 36

 الصناعية

2012 

 

 

دور مرونة التصنيع وتصميم العملية في ابعاد محتوى استراتيجية  37

 العمليات

 2013 ادارة االعمال

 2013 ادارة االعمال في اداء العمليات واثرها قرارات تصميم عمليات الخدمة  38

 2013 ادارة االعمال طبيقات ادوات تصميم الخدمةت 39

 2013 ادارة االعمال اعادة جدولة عمليات االنتاج باستخدام خوارزميات ذكاء السرب 40

 

 

 2013 ادارة االعمال التكامل بين ادارة الجودة الشاملة وادارة المعرفة 41

 اناتق البيتحليل تطويعمال استقياس كفاءة مكاتب المفتشين العمومين ب 42

DEA 

 

 

 2013 ادارة االعمال

 2013 ادارة االعمال بونانعكاسات تحليل مسار العمليات وتسليم الخدمة قي تحقيق رضا الز 43

 2013 ادارة االعمال تأثير تدريب المالكات الطبية على اداء العمليات 44 012

 2013 ادارة االعمال ةعمليال وفق تكامل ادارة سلسلة التجهيز واداءتطوير النظام اللوجستي  45

 2014 ادارة االعمال توزيع الكوادر الطبيةلات تطبيق مؤشر 46

 2014 ادارة االعمال تطبيق معايير لجدولة عمليات الخدمة الصحية 47
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 2014 ادارة االعمال مؤشرات تقيم اداء العمليات على وفق ابعاد الخدمة الصحية 48

لخدمة الصحية على وفق تحليل قرارات استراتيجية عمليات ا عناصر 49

 العمليات استراتيجية

 2014 ادارة االعمال

 2014 ادارة االعمال تقيم كفاءة اداء الخدمات الصحية 50

 2015 ادارة االعمال التخطيط االجمالي للموارد البشرية في دائرة صحة بغداد / الكرخ 51

 2015 ادارة االعمال مؤسسياعادة هندسة مسار العمليات لتعزيز االداء ال 52

ً بعسا   : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها ا

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ندوة الهيئة العامة لالتحاد العربي  1

 للتعليم التقني

االتحاد العربي للتعليم التقني /  1985

 االردن

 تقديم بحث

وة العلمية والتربوية الرابعة الند 2

 لجامعة الموصل

 تقديم بحث جامعة الموصل / العراق 1985

 تقديم بحث جامعة البصرة / العراق 1985 الندوة العلمية الثانية لجامعة البصرة 3

المؤتمر العلمي الثاني لبحوث التعليم  4

 التقني

 تقديم بحث هيئة التعليم التقني / العراق 1990

ر العلمي الثالث لبحوث التعليم المؤتم 5

 التقني

 تقديم بحث هيئة التعليم التقني / العراق 1992

المؤتمر العلمي الرابع لبحوث التعليم  6

 التقني

 تقديم بحث هيئة التعليم التقني /العراق 1994

المؤتمر العلمي الخامس لبحوث  7

 التعليم التقني

 بحثتقديم  هيئة التعليم التقني / العراق 1996

المؤتمر العلمي السادس لبحوث  8

 التعليم التقني

 تقديم بحث هيئة التعليم التقني / العراق 1998

الحلقة الدراسية في بناء  9

 استراتيجيات التعليم التقني والمهني

 / االتحاد العربي للتعليم التقني بغداد 1999

 العراق

 تقديم بحث

المؤتمر العلمي السابع لبحوث  10

 التقنيالتعليم 

 تقديم بحث هيئة التعليم التقني / العراق 2000

 تقديم بحث كلية بغداد للعلوم االقتصادية 2001 المؤتمر العلمي الثالث لكلية بغداد 11

ندوة تطوير مناهج التعليم اإلداري  12

 العربي

االتحاد العربي للتعليم التقني /  2002

 صنعاء

 محاضر

المؤتمر العلمي السادس حول  13

اإلبداع وتميز االداء في منظمات 

 االعمال

كلية العلوم اإلدارية والمالية  2004

 )األردن / اربد(

 تقديم بحث

 2004 المؤتمر العلمي حول نظم المعلومات 14

 

كلية االقتصاد والعلوم 

 االدارية/جامعة الزرقاء في االردن

 تقديم بحث



 

 

 

 

 

 

 

8 
 

المؤتمر العلمي الرابع حول الريادة  15

 واالبداع

2005 

 

 كلية العلوم االدارية والمالية/جامعة

 فيالدلفيا في االردن

 تقديم بحث

المؤتمر العلمي االول حول االبداع  16

 برؤية جديدة

2005 

 

 كلية العلوم االدارية والمالية/جامعة

 االسراء/االردن

 تقديم بحث

 2006 المؤتمر العلمي الثاني 17

 

كلية االقتصاد والعلوم االدارية 

 االردن –العلوم التطبيقية  جامعة/

 تقديم بحث

 تقديم بحث ائرة التعليمد –هيئة النزاهة  2008 لهيئة النزاهة المؤتمر العلمي 18

المؤتمر العلمي االول لكلية االدارة  19

 واالقتصاد

 تقديم بحث جامعة القادسية 2009

المؤتمر العلمي لكلية االدارة  20

 واالقتصاد

 ديم بحثتق جامعة كربالء 2009

المؤتمر االول لضمان الجودة  21

 واالعتماد االكاديمي

 رئيس جلسة جامعة الكوفة 2009

ورشة عمل حول تطوير المواد  22

 االلكترونية

 متدرب منظمة اليونسكو/عمان 2010

 تقديم بحث جامعة كربالء 2010 المؤتمر العلمي الدولي الثاني 23

 بحث تقديم كربالء جامعة 2011 الثالث الدولي العلمي المؤتمر 24

 تقديم بحث الجامعة المستنصرية 2011 المرتمر العلمي الحادي عشر 25

-13 الخامس تمر العلميؤالم 26

14/12/

2012 

 تقديم بحث جامعة واسط

المؤتمر الثالث لضمان الجودة  27

 واالعتماد االكاديمي

19-20/ 

12/2012 

 تقديم بحث جامعة الكوفة

28 
 لمي الدولي الرابعالمؤتمر الع

24-

52/12/

2012 

ة كلية االدار -جامعة كربالء

 واالقتصاد

 تقديم بحث

 التدريسية الكوادر تطور  برنامج 29

  روسيا دولة في العراق خارج

26/6- 

23/7/

2012 

مشاركة  روسيا/ التكنلوجية بيلغورد جامعة

 ومتدرب

30 
جامعة /كلية السياحة الدينية  2013  االول المؤتمر العلمي 

 كربالء
 مشاركة

المؤتمر الثالث لضمان الجودة  31

 واالعتماد االكاديمي
عضو اللجنة  جامعة الكوفة 2013

 العلمية

32 
 تقديم بحث كلية بغداد للعلوم االقتصادية 2013 الرابع المؤتمر العلمي
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33 
 تقديم بحث جامعة كربالء 2013 الدولي الخامس المؤتمر العلمي

 تقديم بحث جامعة الموصل 2013 السادس لميالمؤتمر الع 34

 تقديم بحث جامعة دهوك/كلية القانون واالدارة 2013 االول المؤتمر العلمي 35

 تقديم بحث جامعة التنمية البشرية 2014 االول المؤتمر العلمي 36

 رئاسة جلسة  دائرة صحة ذي قار 2014 المؤتمر الوطني االول الدارة الجودة  37

 حثوتقديم ب

 2014 السادس المؤتمر العلمي 38
جامعة كربالء/كلية االدارة 

 واالقتصاد

 رئاسة جلسة 

 وتقديم بحث

عضوية لجنة  جامعة الكوفة 2014 مؤتمر الجودة الخامس 39

 علمية
 تقديم بحث ربيلا -جامعة جيهان 2014 الدولي المؤتمر العلمي 40

كربالء/كلية االدارة جامعة  2015 المؤتمر العلمي الدولي السابع 41

 واالقتصاد
 تقديم بحث

رئاسة جلسة  جامعة التنمية البشرية / السليمانية 2015 المؤتمر العلمي الدولي الثاني 42

 وتقديم بحث

 تقديم بحث جامعة التنمية البشرية / السليمانية 2016 المؤتمر العلمي الدولي الثالث 43

 تقديم بحث جامعة التنمية البشرية / السليمانية 2017 المؤتمر العلمي الدولي الرابع 44

45 
 كلية االمام الجامعة 2019 المؤتمر العلمي االول

رئيس اللجنة 

التحضيرية 

 للمؤتمر
 2019 المؤتمر العلمي الدولي الثالث 46

جامعة العلوم كلية المال واالعمال / 

  عمان  –االسالمية الدولية 
باحث ورئيس 

 جلسة علمية

47 
 2020 عشر مر العلمي الثالثالمؤت

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة 

 تقديم بحث البصرة

 

 ا : األنشطة العلمية االخرى ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

المتابعة االلكترونية للتعلم لجنة رئيس 

  االلكتروني

  تدريس طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية

 
لية بغداد للعلوم عضو هيئة تحرير لمجلة ك

 االقتصادية

 والماجستيررئاسة وعضوية لجان مناقشة الدكتوراه 

و مدرب ومحاضر خارجي في  استشارات ادارية بحوث الترقيات العلميةتقويم 

 برامج تدريبة عديدة
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  ر:المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أوتطوي اتاسع 

        يمالتعل                 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

تقييم البرامج التدريبية على مستوى المنشأت  1
 الصناعية

منظمة –مجلة التعاون الصناعي 

 -الخليج العربي لالستثمارات الصناعية

 قطر

1984 

 1985 التعليم التقني هيئةمجلة التقني / صعوبات تحديد االحتياجات التدريبية 2

 1985 مجلة التعاون الصناعي التدريبية في اقطار الخليج العربي تخطيط العملية 3

المؤتمر السنوي االول للمرأة  رغبة المراة العاملة في اداء العمل 4

 العاملة

1985 

الندوة العلمية والتربوية الرابعة  دور الجامعة في تقديم الخدمات للمجتمع 5

 لجامعة الموصل

1985 

مخلفات وعوادم االنتاج  تحليل اسباب صعوبات ظهور 6

 في القطاع الصناعي

 24مجلة التعاون الصناعي ) العدد 

) 
1988 

تحليل واقع التخطيط والسيطرة على الخزين في  7

 القطاع الصناعي

المؤتمر العلمي الثاني لبحوث 

 التعليم القتني
1990 

فاعلية العملية التدريبية في تطوير المالكات  8
 التدريسية

مي الثاني لبحوث المؤتمر العل

 التعليم التقني
1990 

 1990 مجلة كاروان للعلوم االنسانية تحليل دوافع المستهلك للمنتجات المحلية 9

 41مجلة التعاون الصناعي  ) العدد  تحليل اإلنتاجية في القطاع الصناعي المختلط 10

) 

1990 

العلمي الثالث لبحوث المؤتمر  تقويم إجراءات تحديد الموظفين الفائضين في العمل 11

 التعليم التقني
1992 

 1994 مجلة التقني تحليل العالقة بين الطاقة االنتاجية والمبيعات 12

 1996 ( 34مجلة التقني ) العدد تحليل مخزون األمان 13

 1996 مجلة التقني التوافق المهني 14

التغيير التكنولوجي و انعكاساته في تحسين اداء  15

 روحة دكتوراه (العمليات ) أط

كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة 

 المستنصرية
1999 

المؤتمر العلمي الثالث/كلية بغداد  تحديات إدارة الموارد البشرية وآفاقها المستقبلية 16

 للعلوم االقتصادية

2001 

واقع واتجاهات تطوير التعليم التجاري في عدد من   17

 األقطار العربية

 عليم التقني اصدارالمجلة العربية للت

 االتحاد العربي للتعليم التقني 
2002 
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تسليم المنتوج اسبقية تنافسية حيوية للمنظمات  18

 الصناعية

د كلية العلوم االدارية والمالية / ارب

 االردن  المؤتمر العلمي السادس –
2004 

كلية االقتصاد والعلوم االدارية /  ة دور تقانة المعلومات في تعزيز التجارة االلكتروني 19

المؤتمر –جامعة الزرقاء االردن 

 العلمي الثالث 

2004 

 2005 ( 4العدد 18مجلة التقني ) المجلد  ية دور جودة اداء الصيانة في اتاحية المكائن االنتاج 20

21 
تحديد الميزة التكنلوجية في المنظمات الصناعية 

 ي ()نموذج عملي لقياس االبداع التقن

 

كلية العلوم االدارية والمالية / 

المؤتمر  –فيالدلفيا/ االردن  جامعــة

 العلمي الرابع

 

2005 

 

كلية العلوم االدارية والمالية/  ( االبداع والتغيير التكنولوجي )منهج معرفي وتطبيقي 22 

مر االردن/المؤت-جامعة االسراء

 العلمي االول

2005 

 

 تمليااالستراتيجية واداء الع تحليل العالقة بين الرؤية 23

 

جامعة المجلة العراقية للعلوم االدارية/

 ( 9،10العدد 3)المجلد  كربالء

 

2005 

 

 
 تقانة المعلومات والواقع االفتراضي 24

 

مجلة االدارة واالقتصاد/ الجامعة 

 (61العدد )المستنصرية 

2006 

 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الجودة 25
القتصاد والعلوم االدارية/جامعة كلية ا

عمان/المؤتمر العلمي  –العلوم التطبيقية

 الثاني

2006 

ة دراسة تحليلية لواقع عملية تخطيط الطاقة االنتاجي 26

 في معمل سمنت كربالء

مجلة دراسات ادارية / كلية االدارة 

 1المجلد جامعة البصرة-واالقتصاد

 3العدد

2007 

 التغيير التكنولوجي استراتيجية العمليات و 27
مجلة العلوم االقتصادية 

 –واالدارية/كلية االدارة واالقتصاد 

لسنة /47ع/13لمجلد ا جامعة بغداد

2007) 

2007 

دور فريق الهندسة المتزامنة في تحسين جودة  28

 المنتجات

مجلة العلوم االقتصادية 

 -واالدارية/كلية االدارة واالقتصاد

 49ددالع 14جامعة بغداد )المجلد

 (2008اذار 

2008 

مجلة االدارة واالقتصاد/ كلية       تاثير خصائص معرفة العمل في ابعاد جودة المنتج    29

لجامعة ا-االدارة واالقتصاد

  المستنصرية

2008 

 

 تحليل مؤشرات تحسين اداء العمليات /دراسة حالة 30
مجلة القادسية للعلوم االدارية  

واالقتصاد واالقتصادية/كلية االدارة 

 10عة القادسية )المجلدجام–

 (1العدد

2008 

تصميم وتطبيق المدخل التفاعلي لجدولة ورش التدفق  31

 باستعمال المحاكاة 

مجلة العلوم االقتصادية و االدارية  

جامعة  –كلية االدارة واالقتصاد  /

 بغداد

2008 

لتحسين  HAPPIامكانية تطبيق البرنامج الياباني  32

 االنتاجية

مجلة دراسات ادارية /كلية االدارة 

العدد  /امعة البصرةج –واالقتصاد 

4 

2008 

الجامعة  –مجلة االدارة واالقتصاد قياس مؤشرات االبداع في االدارات الفندقية 33

 74/ العدد  المستنصرية
2009 
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 تاثير مخرجات العاملين في االداء التشغيلي 34
 /المجلة العراقية للعلوم االدارية

 24العدد  /امعة كربالءج
2009 

 –مجلة العلوم االقتصادية واالدارية  مقاييس اداء سلسلة التجهيز 35

 54/ العدد  جامعة بغداد
2009 

مجلة الغري للعلوم االقتصادية  حوسبة تحديد تكاليف االنتاج للمنتجات البالستيكية 36

 13العدد  واالدارية
2009 

بون ومعالجتها من اشكالية تحليل كلف ربحية الز 37

 وجهة نظر تسويقيه

وقائع المؤتمر العلمي االول لكلية 

 االدارة واالقتصاد / جامعة القادسية
2009 

مجلة العلوم االقتصادية واالدارية  ستراتيجيات المحافظة على المالك التمريضي 38

 55 /العدد جامعة بغداد/

2009 

 راسة استطالعيةد –سلوك مواطنة الزبون  39
 /جلة العراقية للعلوم االداريةالم

 28/ العدد  جامعة كربالء
2010 

من خالل   تعزيز المكانة الذهنية للخدمة المصرفية 40

 ممارسات التسويق الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 المؤتمر العلمي الدولي الثاني/

 جامعة كربالء
2010 

41 

 

التسويق التنافسي في ظل بيئة عدم التأكد 

 سة تطبيقيةدرا –االستراتيجي 

جامعة   –دورية تنمية الرافدين 

العدد       33المجلد  /  الموصل

510 

2011 

42  Design &Implementation Sales System  مجلة جامعة االنبار للعلوم

 5/ العدد  االقتصادية واالدارية
2010 

صادية مجلة الغري لليحوث االقت امكانية تطبيق مؤشرات سلسلة التجهيز المتكاملة 43

/ العدد  جامعة الكوفة –واالدارية 

20 

2011 

 

 44 
 الةد – المرن التصنيع نظام ظل في المنشأة تنافسية

 حالة دراسة – ومرونته التصنيع استراتيجية

 – واالدارية االقتصادية العلوم مجلة

 االدارة كلية/  بغداد جامعة

 62/ العدد  واالقتصاد

2011 

 – الثالث الدولي العلمي المؤتمر العراقية المصارف في ليالشمو نحوالتسويق التوجه 45

 االدارة كلية/  كربالء جامعة

 واالقتصاد

2011 

46 
 اداء كفاءة تحسين في التسويقية المعلومات نظام أثر

 التوزيع قنوات

 – عشر الحادي العلمي المؤتمر

 الجامعة/  واالقتصاد االدارة كلية

 المستنصرية

 2011ايار 

47 
ية ة النوعية : وسيلة التخاذ الفرارات التشغيلالسيطر

 االنتاجية

المؤتمر العلمي الخامس لجامعة 

 واسط

 االولكانون 

2011 

 –مجلة العلوم االقتصادية واالدارية  اعيةتأثير بيئة العمل المادية في مرونة العمليات الصت 48

 68/ العدد  جامعة بغداد
2012 

 –المجلة العراقية للعلوم االدارية  الخدمية لمشاتا في الجودة نشر دالة استخدام 49

 جامعة كربالء
2012 
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  سوق العمل ة متطلباتتلبيلجودة المخرجات التعليمية  50

 كليات جامعة بغدادعلى عينة من  دراسة استطالعية 

المؤتمر الثالث لضمان الجودة 

جامعة   – واالعتماد االكاديمي

 الكوفة

 2012اذار 

 ة الذهنية المدركة عن السياحة الدينيةتحليل الصور 15

 لمدينة كربالء وعالقته بالسائح

  –المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

 جامعة كربالء
   2012نيسان 

 2012 المجلة العراقية للعلوم االدارية دراسة تطبيقية –تحليل مؤشرات اداء العملية  52

اء أثر عوامل نجاح الهندسة المتزامنة في تحسين اد 53

 العملية

مجلة كلية االدارة واالقتصاد / 

 جامعة االنبار
2012 

اعادة هندسة عمليات الخدمة وأثرها في نجاح  54

 المشاريع الصغيرة
 2012 19/ العدد  مجلة كلية المأمون

55 
كاسه على الوالء من خالل المنظمة وانع-تماثل الزبون

 الدور الوسيط لرضا الزبون :دراسة تطبيقية

قادسية للعلوم االدارية مجلة ال

 2العدد  15المجلد  واالقتصادية
2012 

56 
التوجه نحو ممارسات التسويق الشمولي في القطاع 

 المصرفي

مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
2012 

ل دور العوامل االقتصادية والخارجية في اختيار بدائ 57

 التخطيط االجمالي لقوة العمل

 القتصادية واالداريةمجلة العلوم ا

 72العدد  19المجلد 
2013 

تاثير تقييم اداء اعضاء قنوات التوزيع في رضا  58

 الزبون

 مجلة العلوم االقتصادية واالدارية

  74العدد  19المجلد 
2013 

مجلة  –مؤتمر جامعة الموصل  صعوبات تطبيق التعليم االلكتروني 59

 تنمية الرافدين
2013 

 ت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتحليل مكونات  60
 /كلية بغداد للعلوم االقتصادية مجلة

 العدد الخاص بمؤتمر الكلية
2013 

 2013 كربالء مؤتمر جامعة تأثير استراتيجية االيصاء الواسع في اداء العملية 61

 2013 مؤتمر جامعة الموصل تأثير تكنولوجيا الليزر على االنتاجية والليزر 62

ارة اعتماد استقطاب الكفاءات كخيار لتلبية متطلبات اد 63

 الجودة الشاملة

 يف مؤسسات التعليم العايل 

المؤتمر العلمي لجامعة المال 

واالعمال / جامعة العلوم االسالمية 

 االردن –

2013 

 2013 دهوك مؤتمر جامعة نانعكاس العدالة المدركة على السلوك التطوعي للزبو 64

 –مجلة االدارة واالقتصاد  دراسة حالة –وب تطويق البيانات تطبيق اسل 65

 المستنصرية

2013 

انعكاس كفاءة مسارات اداء العملية على القيمة  66

 المدركة للزبون

 –مجلة االدارة واالقتصاد 

 المستنصرية
2013 

أثر تحسين مسارات العمليات االنتاجية على سرعة  67

 التسليم

 –مجلة االدارة واالقتصاد 

 المستنصرية
2013 
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 -مجلة كلية االدارة واالقتصاد عالقة العملية االنتاجية بالنظام اللوجستي 68

 الجامعة العراقية
2013 

69 
تأثير تطبيقات الهندسة البشرية في تخفيض تكاليف 

 العمليات الصناعية

العدد  جامعة التنمية البشرية مجلة

1 
2015 

 اسة ميدانيةتحديد مستوى مرونة التصنيع : در 70
 مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية /

 41العدد 
2014 

71 
تحسين جودة الخدمات الصحية باالعتماد على مرونة 

 دراسة حالة –الموارد 

المؤتمر العلمي الدولي االول 

 لجامعة جيهان
2014 

 مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم  العاملين في الضوضائي التلوث تأثير 72

 34العدد  1لد المج
2014 

 مجلة العلوم االقتصادية واالدارية  تأثير اتصال الزبون على اداء العمليات 73

 75العدد  20المجلد 
2014 

بيق دور التزام االدارة العليا بالجودة الشاملة في تط 74

 عمليات ادارة المعرفة

 مجلة العلوم االقتصادية واالدارية 

 77العدد  20المجلد 
2014 

 مجلة العلوم االقتصادية واالدارية بناء بيت الجودة لتحسين الخدمات الصحية 75

 78العدد  20المجلد  
2014 

أثر تكنولوجيا الخدمة على تحسين مرونة العمليات  76

 التمريضية
 2014 مجلة ميسان للدراسات االكاديمية

 /لعلوم االقتصادية مجلة كلية بغداد ل تأثير ادارة سلسلة التجهيز بالنظام اللوجستي 77

 44العدد 
2015 

تحسين مسارات الحكومة االدارية باستخدام خارطة  78

 تدفق القيمة

وقائع المؤتمر العلمي الدولي 

 السابع /جامعة كربالء
2015 

 2015 مؤتمر جامعة التنمية البشرية تشخيص عمليات ادارة المعرفة للقيادات العلمية 79

ق تقنيات اعادة جدولة حل مشكالت الجدولة بتطبي 80

 العمليات

 مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية /

 46العدد 
2015 

تأثير اعادة هندسة العمليات االدارية في االداء   81

 المؤسسي

 /مجلة العلوم االقتصادية واالدارية

 91العدد  22المجلد 
2016 

استراتيجيات وسياسات وتقنيات اعادة جدولة عمليات  82

 مدخل فلسفي –االنتاج 

 مجلة العلوم االقتصادية واالدارية

 87العدد 
2016 

بمرحلتي التعريف  Lean six Segmaتطبيق ادوات  83

 والقياس في تطوير المنتج الجديد

     مجلة العلوم االقتصادية واالدارية

 88العدد 
2016 

84 
DFM,DFX,QFD استخدام ادوات الهندسة المتزامنة   

ون في المنتج الجديدلتلبية متطلبات الزب  

 

 

 مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية /

 47العدد 
2016 
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تحديد أهداف إدارة المعرفة والتحسين المستمر  85
 لتحقيق متطلبات جودة أداء التعليم االهلي

 2016 مؤتمر كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

إعادة هندسة اإلعمال لتحقيق متطلبات الحكومة  86
بحث ميداني –ية االلكترون  

/  جامعة التنمية البشرية مجلة

 4العدد  2المجلد 
2016 

87 
تأثير تصميم الخدمة الصحية بصياغة ستراتيجية 

 العمليات

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية 

  1ر  االصدا 7 المجلدواالقتصادية 
2017 

88 
التخطيط االجمالي للموارد البشرية في دائرة صحة 

 خالكر –بغداد 

 العلوم االدارية العراقية مجلة 

 1العدد  2المجلد 
2018 

89 
ادارة الجودة الشاملة باستخدام اداة نشر وظيفة 

 الجودة لتطوير العملية التعليمية

المؤتمر العلمي السادس لجامعة 

 التنمية البشرية
2018 

دارة الجودة الشاملة في الالتخطيط االستراتيجي دور  90
عمليات الخدمة التعليمية صياغة استراتيجيات  

 

المؤتمرالعلمي الدولي الثالث / كلية 

 عمان-المال واالعمال 

19-

21/11/2019 

تاثير مخرجات العاملين في تطوير وجودة المنتجات  91
 في المشروعات الصغيرة

مجلة وارث االنبياء العلمية المجلد 

 1العدد  2
2020 

والمالي  معالجات عملية لمكافحة الفساد االداري  92
 باالعتماد على اعادة هندسة االعمال

المؤتمر العلمي الثالث عشر / 

كلية االدارة  –جامعة البصرة 

 واالقتصاد

4-5 

/11/2020 

93 
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implementing a product development 
strategy in 

Company for Electrical Industries in 
Diyala 

INTERNATIONAL J. 

ECOMEDICAL AND 

PUBLIC SCIENCES  

VOL. 4, NO. 

1, MARCH 

2021 

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية عاشرا 
 لعلوم االقتصادية كلية بغداد للمجلة  هيئة التحرير عضو 

 عضو المجلس االستشاري لمنتدى بغداد االقتصادي 

 التقدير: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات حادى عشر 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 1996 وزير التربية تطوير مناهج التعلبم التجاري 1

 1998 وزير التعليم العالي االنجاز العلمي المتميز في االمتحانات المركزية 2

 2000  لتقنيا رئيس هيئة التعليم المشاركة الفاعلة في المؤتمر العلمي السابع 3
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 2002 رئيس هيئة التعليم التقني يةالجهود المتميزة في تطوير الكلية التقنية االدار 4

 2009 رئيس جامعة بغداد الجهود المتميزة في رئاسة لجنة الترقيات العلمية 5

 2009  القادسية رئيس جامعة المشاركة في المؤتمر العلمي للجامعة 6

ول لضمان الجودة المساهمة في المؤتمر اال 7

 واالعتماد االكاديمي 

 2009 رئيس جامعة الكوفة

 2010 رئيس جامعة كربالء ءالمساهمة العلمية في المؤتمر العلمي لجامعة كربال 8

ة شهادة تقديرية للمساهمة في المؤتمر العلمي لجامع 9

 القادسية

 2011 عميد الكلية

 ث جامعةالمساهمة العلمية في المؤتمر العلمي الثال 10

 كربالء

 2011 عميد الكلية

شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الحادي  11

 عشر/الجامعة المستنصرية

 2011 عميد الكلية

ة شهادة تقديرية للمساهمة في المؤتمر العلمي لجامع 12

 الكوفة

 2012 رئيس الجامعة

الجهود العلمية في هيئة تحرير مجلة العلوم  13

 االقتصادية واالدارية

 2012 عميد الكلية

 

 

 2012 عميد الكلية ءجامعة كربال –المشاركة في المؤتمر العلمي الرابع  14

 2013 عميد الكلية جامعة كربالء –االولالمشاركة في المؤتمر العلمي  15

الجهود المبذولة الستحداث دراسة التخطيط  16

 االستراتيجي

 2013 وزير التعليم العالي

 2013 عميد الكلية مناقشة طالب ماجستير في الجهود العلمية 17

 –لضمان الجودةالمشاركة في المؤتمر العلمي الرابع  18

 الكوفةجامعة 

 2013 رئيس الجامعة

جامعة  – خامسالمشاركة في المؤتمر العلمي ال 19

 كربالء

 2013 عميد الكلية

 2013 لمجلس الوزراء االمين العام انجاز متطلبات تاسيس دراسة التخطيط االستراتيجي 20

 2013 عميد الكلية التواصل االكاديمي 21

المشاركة في اعداد اسئلة وتصحيح دفاتر االمتحان  22

 المركزي

 2013 عمادة كلية المامون

 2014 مؤسسة الشهداء المشاركة في تطويراعمال 23

 2014 دائرة صحة ذي قار المشاركة في رئاسة جلسات المؤتمر الوطني للجودة 24

 2014 عمادة الكلية المشاركة في االمتحان التنافسي للدراسات العليا 25
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26 

 

 2014 عمادة الكلية رية العلوما القتصادية واالدااالرتقاء العلمي لمجلة 

عضوية هيئة تحرير مجلة العلوم االقتصادية  27

 واالدارية

 2014 عمادة الكلية

دارة واالقتصاد عمادة كلية اال مناقشة اطروحة دكتوراه 28

 جامعة كربالء/

2014 

عمادة كلية االدارة واالقتصاد  المشاركة في رئاسة لجنة مناقشة ماجستير 29

 جامعة كربالء/

2015 

 2015 عمادة الكلية التقنية االدارية /بغداد المشاركة في رئاسة لجنة مناقشة ماجستير 30

 2015 عمادة الكلية الرصانة العلمية لمجلة الكلية 31

 2015 عمادة الكلية عضوية اللجنة االمتحانية في الكلية 32

عضوية لجنة االمتحان التنافسي للمتقدمين  33

 للدراسات العليا

 2015 عمادة الكلية

 2015 عمادة الكلية عضوية لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه 34

 2015 عمادة الكلية الجهود العلمية ونيل درع الفضيلة 35

 2017 الجامعة التكنولوجية ياالمشاركة في المؤتمر العلمي لبحوث الدراسات العل 36

 2018 الكلية التقنية االدارية /بغداد ة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية التقنية االداري 37

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة  مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة الكوفة 38

 الكوفة

2018 

 2018 عميد كلية االسراء الجامعة هود قيمة في االمتحانات النهائيةج 39

عميد كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة  ةاجتماعات اللجنة الفرعية لتخصصات العلوم االداري 40

 الكوفة

2018 

 2018 عميد كلية االسراء الجامعة ندوة علمية في ادارة الجودة الشاملة 41

 2018 عميد كلية االسراء الجامعة بة ندوات مباشرة مع الطل 42

رئاسة لجنة علمية في المؤتمر العلمي لكلية  43

 المستقبل الجامعة

 2019 عميد كلية المستقبل الجامعة

 2019 عميد كلية آشور الجامعة حضور وتواجد في العمل 44

 2020 عميد كلية آشور الجامعة جهود علمية في انتخابات الطلبة 45

 2020 عميد كلية آشور الجامعة ابعة المنصات االلكترونيةحضور ومت 46
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 :الكتب المؤلفة أو المترجمةعشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2002 االتجاهات العالمية في اعداد المدربين في التعليم المهني 1

 2005 نظم التخطيط والرقابة غلى االنتاج والعمليات 2

 2007 ادارة التكنولوجيا 3

 2008 ادارة االنتاج والعمليات _ مرتكزات معرفية وكمية 4

 2008 ت ونظم معاصرة في ادارة العملياتاتقني 5

 2010 تكنولوجيا المعلومات 6

7 

 

 2011 منظور استراتيجي –ادارة سلسلة التجهيز 

 2011 التحوالت في استراتيجيات التصنيع 8

 2012 هات جديدةيادارة التسويق أفكار وتوج 9

 2015 اسس ومداخل وتطبيقات -ادارة االمدادات  10

11 

 

 2016 ادارة االزمات

 2016 الهندسة المتزامنة واداء العملية 12

 2017 ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية 13

 2018 ادارة عمليات الخدمة : وظائف وتطبيقات 14

 2020 تطبيقات كمية في ادارة االنتاج والعمليات 15

 2021 وظيفة نشر الجودة في المؤسسات الصحية 16

 

 عشر :اللغــات لثثا 

 االنكليزية 

 العربية 


