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عناوٌن رسالة الماجستٌر واطروحة الدكتوراه
رسالة الماجستٌر :تحسٌن الجودة باستخدام دالة تاكوشً :
دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة فً العراق
اطروحة الدكتوراه :اثر اتخاذ المرارات المنهجٌة على الجودة المستهدفة فً ظل االزمات المصرفٌة :
دراسة ممارنة على المصارف غٌر الحكومٌة فً العراق
 التخصص العام :ادارة اعمال
 التخصص الدلٌك :عملٌات مالٌة ومصرفٌة جودة
 االهتمامات العلمٌة :جودة – مالٌة – عملٌات – استراتٌجٌة – تنظٌم – تسوٌك
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 تارٌخ اول تعٌٌن ومكانه 2005 /11/9 :وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً /جامعة االنبار /كلٌة االدارة
وااللتصاد
 المواد التً تم تدرٌسها وتشمل:
 -1االدارة المالٌة
 -2ادارة االنتاج والعملٌات
 -3ادارة البٌئة والجودة
 -4نظم المعلومات االدارٌة
 -5االدارة االستراتٌجٌة
 -6االدارة الدولٌة
 -7العاللات العامة
 -8العلوم السٌاسٌة
 -9التطوٌر االداري
 -10التنظٌم االداري
 -11االدارة الممارنة
 -12االدارة العربٌة واالسالمٌة
 -13تكنولوجٌا المعلومات
 -14عناوٌن البحوث المنشورة:
عناوٌن البحوث المنشورة فً المجالت المحكمة
عنوان البحث

التسلسل
-1

دور النسب المالٌة فً اتخاذ المرارات االدارٌة

-2

دور االدارة العلٌا فً تطبٌك ادارة الجودة

-3

اهمٌة التمٌٌم المالً باستخدام النسب المالٌة

-4

اثر التكنولوجٌا فً تحمٌك المزاٌا التنافسٌة

-5

العاللة بٌن راس المال الفكري وادارة الجودة

-6

دور الخٌارات االستراتٌجٌة فً تحمٌك االبعاد التنافسٌة

-7

دور السلون المٌادي فً تحمٌك الرضا الوظٌفً
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-8

والع الفساد االداري باالزمات فً العراق  :االسباب والمعالجات

-9

دور التدرٌب فً اتخاذ المرارات االدارٌة الرشٌدة

 -10دور المدلك فً البٌئة غٌر المستمرة
 -11دور جودة عاللات اطراف سلسلة التورٌد على اداء الشركات
Study Trends Managers about the Application of Quality Management -12

The Effect of Financial Ratios in Managerial Decision-Making -13
 -14الرلابة االدارٌة ودورها فً رفع كفاءة االداء المؤسسً



















عدد التشكرات التً تم الحصول علٌها)18( :
عضو لجنة الترلٌات العلمٌة فً كلٌة االدارة وااللتصاد
عضو فً اللجنة االمتحانٌة فً كلٌة االدارة وااللتصاد
رئٌس عدد من لجان المشترٌات والصٌانة فً كلٌة االدارة وااللتصاد
عضو مؤسس فً جمعٌة ادارة االعمال العرالٌة
عضو ممثل للجودة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
عضو دائم فً لجنة انضباط الطلبة فً كلٌة االدارة وااللتصاد
رئٌس اللجنة العلمٌة فً لسم االدارة العامة
ممرر لسم االدارة العامة فً كلٌة االدارة وااللتصاد من عام 2009 -2005
رئٌس لسم االدارة العامة من عام  – 2012ولحد االن
شارن فً عدد من الؤتمرات فً داخل العراق وخارجه
شارن فً عدد من الندوات فً داخل العراق وخارجه
نالش واشرف على عدد كبٌر من بحوث التخرج
الام واشرف على عدد كبٌر من الدورات فً مجال االدارة
لٌم عدد كبٌر من البحوث الخاصة بالمجالت المحكمة
لٌم عدد كبٌر من بحوث الترلٌات العلمٌة لكثٌر من الجامعات
لٌم عدد من براءات االختراع للجهاز المركزي للتمٌٌس والسٌطرة النوعٌة
دخل عدد من الدورات التدرٌبٌة داخل العراق وخارجه
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 نالش واشرف على العدٌد من الرسائل واالطارٌح:
التسلسل

عنوان الرسالة او االطروحة

-1

اثر االرباح وتوزٌعاتها المعلنة فً بعض مؤشرات تداوالت االسهم وخلك
المٌمة فً اطار نظرٌات توزٌع االرباح

-2

تاثٌر ٌوم فً االسبوع فً عوائد االسهم :دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من اسهم
الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

-3

دور المهارات المٌادٌة فً التخطٌط االستراتٌجً  :دراسة تطبٌمٌة فً وزارة
التخطٌط بالعراق

-4

استخدام ادوات الهندسة المتزامنة كمدخل فً تدعٌم استراتٌجٌات تصنٌع
المنتج :دراسة استطالعٌة فً الشركة العامة لصناعة االدوٌة والمستلزمات
الطبٌة فً سامراء

-5

متطلبات التصنٌع الرشٌك ودورها فً تعزٌز االداء المالً  :دراسة استطالعٌة
فً الشركة العامة لصناعة االدوٌة والمستلزمات الطبٌة فً سامراء

-6

نموذج ممترح بٌن نموذج السوق ونموذج  capmدراسة استطالعٌة لعدد من
الشركات االمرٌكٌة

-7

اخاللٌات االعمال واثرها فً رٌادٌة االداء االستراتٌجً  :دراسة مٌدانٌة فً
المطاع السٌاحً بالعراق

 مؤلف عدد من الكتب العلمٌة:
اسم الكتاب

التسلسل
-1

التفكٌر االبداعً فً اتخاذ المرارات – الطبعة االولى

-2

التفكٌر االبداعً فً اتخاذ المرارات – الطبعة الثانٌة

-3

ادارة االزمات  :االسس والمفاهٌم
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-4

االصالح االداري فً العراق

 النشاطات االخرى:
 -1المشاركة فً اعداد السمنرات
 -2المشاركة فً لجان استحداث السام علمٌة اخرى
 -3المشاركة فً لجان استحداث الدراسات العلٌا
 -4المشاركة فً لجان استحداث الدبلوم العالً
 -5المشاركة فً لجان استحداث مجالت علمٌة محكمة
 -6المشاركة فً ورش عمل
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