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  : الخذسج الىظُفٍثبوُبا   

 /الذساعبث العلُب : الخذسَظ الجبمعٍثبلثبا  

 الً -مه الفخشة  الجبمعت الجهت )المعهذ / الكلُت( ث

 ماجستٌر / ادارة صناعٌة دارة السٌطرة على النوعٌةإ  .1
1999 – 2000 

2001-2002 

 2011-2000 ماجستٌر / ادارة صناعٌة نظم ادارة الجودة  .2

  2011-2002 ماجستٌر / ادارة صناعٌة االٌزو  .3

4.  
Readings in Operation 

Management 
 2012 – 2004 ماجستٌر / ادارة صناعٌة

 ماجستٌر / تربٌة رٌاضٌة  اإلدارة والتنظٌم  .5
2005-2007 

 

 إدارة اإلنتاج الصناعً  .6
جامعة سانت  –دكتوراه / إدارة صناعٌة 

 كلٌمنتس الدولٌة المفتوحة 
2006 

 إدارة االستثمار الصناعً  .7
جامعة سانت  –دكتوراه / إدارة صناعٌة 

 كلٌمنتس الدولٌة المفتوحة
2006 

 التخطٌط االقتصادي  .8
جامعة سانت  –دكتوراه / إدارة صناعٌة 

 كلٌمنتس الدولٌة المفتوحة
2006 

 2012 ماجستٌر / إدارة األعمال  الجودة إدارة  .9

 2015 – 2012 دكتوراه إدارة األعمال حافات العلوم  .10

 2017، 2015 ، 2013 دكتوراه إدارة األعمال إدارة الجودة  .11

 2015 – 2013 دكتوراه إدارة األعمال  إدارة اإلنتاج والعملٌات  .12

 2013 ماجستٌر محاسبة تكالٌف  إدارة اإلنتاج والعملٌات  .13

 

 الً -الفخشة مه  تالجه تالىظُف ث

 26/12/1993 اإلداسة واالقخصبد  مدرس مساعد 1

 1997/ 20/8 اإلداسة واالقخصبد  مدرس 2

    1/7/2002 اإلداسة واالقخصبد  أستاذ مساعد   3

 20/9/2011 اإلداسة واالقخصبد  أستاذ   4
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 قمج بخذسَغهب ٍ: المقشساث الذساعُت الخسابعبا   

 الغىـــــت المـــــبدة القغـــم ث

األعمال/ كلية  إدارةالرابع /   .1
جامعة  –اإلدارة واالقتصاد 
 الموصل
 

 والعمليات اإلنتاج إدارة
4<<7 – 4<<8 

5008-5009 

/ كلية صناعية  إدارةالثالث /   .2
جامعة  –اإلدارة واالقتصاد 
 الموصل

 دراسة العمل والهندسة البشرية
4<<7 – 4<<8 

5006 -5007 
5007-5008 

األعمال/ كلية  إدارة/  األول  .3
جامعة  –اإلدارة واالقتصاد 
 الموصل

 8>>4 – 7>>4 األعمال إدارةمبادئ 

/ كلية صناعية إدارةالثاني /   .4
جامعة  –اإلدارة واالقتصاد 
 الموصل

كلية /الثاني / ادارة االعمال 
 الجامعة الحدباء

 الموارد البشرية إدارة
4<<8 – 4<<9 

5000-5004 

/ كلية اإلدارة الثالث / محاسبة  .5
 جامعة الموصل –واالقتصاد 

 :>>4 – 9>>4 اإلنتاج إدارة

/ كلية صناعية إدارة/  األول  .6
جامعة  –اإلدارة واالقتصاد 
 الموصل

 الصناعية اإلدارةمبادئ 
4<<9- 4<<: 
5008 – 5009 
5044- 5045 

 5008->>>4 التقييس والسيطرة النوعية صناعية إدارةالرابع /   .7

كلية  / األعمال إدارةالرابع /  .8
 الحدباء الجامعة

 5004-5000 األداءالرقابة وتقييم 

الثالث/ العلوم المالية والمصرفية   .9
جامعة  –/كلية العلوم اإلدارية 
 حضرموت

 

 5007-5006 اإلدارة المالية

/ العلوم المالية والمصرفية الثالث  .10
جامعة  –/كلية العلوم اإلدارية 
 حضرموت

 5007-5006 التحليل المالي

/كلية إدارة األعمال / لرابع ا  .11
جامعة  –العلوم اإلدارية 

 حضرموت

 5007-5006 التحليل المالي

/كلية العلوم  محاسبة / لرابع ا  .12
 جامعة حضرموت –اإلدارية 

 5007-5006 التحليل المالي

13.  
الثالث/ محاسبة /كلية العلوم 
 –التجارية وإدارة األعمال 
 جامعة االحقاف

 5007-5006 اإلدارة المالية

14.  
/ كلية صناعية إدارة/  األول
جامعة  –واالقتصاد  اإلدارة

 الموصل

 5008-5007 الثقافة اإلسالمية

 5045-5040 نظم إدارة الجودة الرابع / إدارة صناعية  .15

 5044-5040 قراءات في اللغة اإلنكليزية صناعيةاألول / إدارة   .16

الثالث / إدارة األعمال / كلية   .17
جامعة  –العلوم المالية واإلدارية 

 جيهان

Strategic Management 
5047-5048 
5048-5049 

الرابع  / إدارة األعمال / كلية   .18
جامعة  –العلوم المالية واإلدارية 

 جيهان

TQM 
5047-5048 
5048-5049 
5049-504: 
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19.  
الرابع  / إدارة األعمال / كلية 

جامعة  –العلوم المالية واإلدارية 
 جيهان

Simulation Management 2016-2017 

 

 علُهب جالخٍ أششف( المبجغخُش سعبئل ،اطشوحبث الذكخىساي)خبمغبا:  

 الغىــت مـــالقغ األطشوحت أو الشعبلت اعم ث

1.  
المنظمرررة فرررً  وإمكانررراتأثرررر التاٌررررات التوانٌرررة ومررروارد 

حالررة دراسرررٌة فررً  رررركة  – ًاالسرررتراتٌجتحدٌررد الخٌررار 
   الصناعات اإللٌكترونٌة العراقٌة

 صىبعُت 
  2001ماجستٌر 

2.  
دراسررررة  –الموارنررررة المرجعٌررررة برنررررام   إقامررررةمتطلبرررات 

تطبٌوٌررررة فررررً  ررررركتً التررررامٌم والخررررازر إلنترررراج المررررواد 
 االن ائٌة 

 صناعية 
 2002ماجستٌر 

3.  
دراسررة ارا    ISO 18001متطلبررات إقامررة المواصررفة 

 صناعية  عٌنة من المدرا  فً  ركات الوطاع الحكومً 
 2006ماجستٌر 

4.  
متطلبات تاهٌل ال ركات الصرناعٌة للحصرول علرى  ر ادة 

 صناعية  ISO9001-2000المطابوة الدولٌة 
 2005 ماجستٌر

5.  
دراسررة  QFDإمكانٌررة إقامررة مف رروم ن ررر وظٌفررة الجررودة 

 صناعية  استطالعٌة 
 2006ماجستٌر 

6.  
وإمكانٌة تطبٌو را فرً ال رركة العامرة   Six Sigmaتوانة 

 صناعية  لألدوٌة والمستلزمات الطبٌة فً نٌنوى 
 2006ماجستٌر 

7.  
 أثر عملٌات تحسٌن جودة المنت  فً أركان إسعاد الزبون    

 صناعية 
 2007 ماجستٌر

8.  
أثررر تحدٌرررد العوامررل الحرجرررة للجررودة فرررً تحوٌرر  األبعررراد 

ٌّز   صناعية  دراسة موقفٌه  –االستراتٌجٌة للتم
 2007 ماجستٌر

9.  
اعتماد نظرام بطاقرات األدا  المتروازن فرً توٌرٌم األدا  فرً 

 صناعية  المؤسسات الصحٌة 
 2007دبلوم 

 2007دبلوم  صناعية  دراسة استطالعٌة  –أثر صفات الوائد فً األدا    .10

11.  
دور مكونررررات نظررررام كلررررف الجررررودة فررررً تحوٌرررر  أهررررداف 
التحسرررٌن المسرررتمر مرررن وج رررة نظرررر مررردرا  عٌنرررة مرررن 

 منظمات مدٌنة الموصل   
 صناعية 

 2007ماجستٌر 

12.  
 تنمٌة ثوافة الجودة ودورها فً ردم فجوات الجودة 

 صناعية 
 2007ماجستٌر 

13.  
التكامررررل بررررٌن المسررررئولٌة االجتماعٌررررة والتررررزام العرررراملٌن 

 صناعية  بالجودة وانعكاساته على التاٌٌر االستراتٌجً 
 2007دكتوراه 

14.  
مضرررامٌن التخطرررٌط اإلسرررتراتٌجً للعملٌرررات ودورهرررا فرررً 

 صناعية  تجاوز معوقات الجودة 
 2008ماجستٌر 

15.  
توٌررٌم مسررتوى السررالمة الم نٌررة فررً مست ررفى الموصررل 

 صناعية  العام 
 2009دبلوم 

16.  
الضررراوط الترررً تواجررره المررررأة العاملرررة فرررً المؤسسررررات 

 صناعية  الصحٌة 
 2009دبلوم 



 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
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17.  
 –أثر جودة التصمٌم فً تطبٌ  تونٌرة الخلرو مرن األخطرا  

 صناعية  دراسة حالة
 2009ماجستٌر 

18.  
دور دوافع الرٌادة فً تحوٌ  نتائ  األعمرال دراسرة ارا  
 عٌنة من إدارات وزبائن  ركات االنترنٌت فً الموصل   

 

 صناعية 
 2009ماجستٌر 

19.  
للوجسررتٌات العكسررٌة وأثرهررا فررً اسررتدامة رضررا الزبررون / 

 صناعية  دراسة فً  ركة دٌالى العامة للصناعات الك ربائٌة
 2010ماجستٌر 

20.  
معوقات التوافر  مرع معراٌٌر ضرمان الجرودة فرً الجامعرات 

 صناعية  دراسة حالة عن جامعة الموصل  -العراقٌة
 2010ماجستٌر 

21.  
 فً دائرة الم ارٌع بجامعة الموصل  DFSSتطبٌ  

 صناعية 
 2010ماجستٌر 

22.  
برنررام  موترررت للتوافرر  مررع ممارسررات التصررنٌع الجٌرردة 

GMP  صناعية 
 2012ماجستٌر 

23.  

مررررردى إدراا العررررراملٌن لمسرررررتوٌات نضررررر  إدارة الجرررررودة 
QMMG  دراسرررررة موارنرررررة برررررٌن ال رررررركات المؤهلرررررة

 ISO 9001-2008للحصول على 
 صناعية 

 2012ماجستٌر 

24.  
وضررررروت معررررراٌٌر األدا  العملٌررررراتً ودوره فرررررً تحسرررررٌن 

 صناعية  الورارات المنظمٌة 
 2012ماجستٌر 

25.  
تصررمٌم نظررام وطنررً محوسرر  لتسررجٌل وتحلٌررل إصررابات 

 صناعية  العمل 
 2012ماجستٌر 

26.  
 DMADOVإمكانٌة تطبٌ  من جٌة 

 صناعية 
 2012دبلوم 

27.  
 ISOمدى استعداد مصفى الوٌرارة لنٌرل  ر ادة المطابورة 

 صناعية  9001-2008
 2012دبلوم 

28.  
 ISO 9001-2008استدامة التواف  مع المواصفة 

 صناعية 
 2013دبلوم 

29.  
تحسرررٌن العملٌرررات المخزنٌرررة فرررً ال رررركة العامرررة لتجرررارة 

 صناعية  المواد اإلن ائٌة 
 2013دبلوم 

30.  
مضررررامٌن إدارة الجررررودة ال رررراملة فررررً توزٌررررع المنتجررررات 

 صناعية  النفطٌة 
 2013دبلوم 

31.  
 العوامل المؤثرة فً تلكؤ الم ارٌع ال ندسٌة 

 صناعية 
 2013دبلوم 

32.  
التكامررل بررٌن األبعرراد الحاكمررة لجررودة حٌرراة العمررل ومعرراٌٌر 

 صناعية  جودة التعلٌم لبنا  نموذج مؤ رات األدا  الجوهرٌة  
 2013دكتوراه 

33.  
 TPSإمكانٌة تطبٌ  مرتكزات نظام 

 صناعية 
 2013ماجستٌر 

34.  
 إمكانٌة تصنٌف كلف جودة الرعاٌة الصحٌة

 صناعية 
 2013ماجستٌر 

35.  
االجتماعٌرررة فرررً بررررام   واالعتبررراراتالجرررودة  اعتبرررارات

 صناعية  تدوٌر أج زة ال اتف الخلوي 
 2015ماجستٌر 

36.  
 أثر التصمٌم المتٌن فً تفعٌل تونٌة ن ر وظٌفة الجودة

 صناعية 
 2016ماجستٌر 

37.  
 فً منظمات خدمٌة مختارة   TQMمتطلبات تطبٌ  

 صناعية 
 2016دبلوم 
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 فُهب جالخٍ شبسكالعلمُت والىذواث المؤحمشاث عبدعبا:   

 /مكبن االوعقبد الغىــت العىىان ث
 وىع المشبسكت 

 ) بحث / بىعخش حضىس(

1.  
العربٌرررة، عنررروان البحررر   اإلدارةوالتجدٌرررد فرررً  اإلبرررداعمرررؤتمر 

 –المؤسسررً الكلررً  واألدا المورردم ا المعرراٌٌر العالمٌررة للجررودة 

 ISO 9000دراسة تحلٌلٌة لمنافع وحدود السلسلة 

جمهورية مصر العربية 

5000 

 مشبسكت وحضىس 

2.  
والن ررر، عنرروان البحرر   اإلدارٌررةللبحررو   األولالمررؤتمر العلمررً 

العربٌررة فررً كتابررة  اإلدارٌررةمسررتوى اعتمرراد الرردورٌات / المورردم 

   اإلداريالبح  العلمً 

 مشبسكت وحضىس  5004سلطنة عمان 

 البحر  الموردم المؤتمر العلمً الثال  لجامعرة فٌالدلفٌرا  ، عنروان  .3

 الفجوة المعرفٌة بٌن الزبون والمنت / 

 مشبسكت وحضىس  5004االردن  

4.  
جامعرة  – اإلدارٌرةلكلٌرة االقتصراد والعلروم  األولالمؤتمر العلمرً 

، عنرروان البحرر  المورردم ا أثررر برنررام  الخاصررة العلروم التطبٌوٌررة 

 الموارنة المرجعٌة فً تحسٌن كفا ة األدا  لمنظمات األعمال ا 

 مشبسكت وحضىس  5006 األردن

5.  

جامعرة  – اإلدارٌرةلكلٌة االقتصراد والعلروم الثانً المؤتمر العلمً 

ا أثررر عملٌررات  ، عنرروان البحرر  المورردم األهلٌررةالعلرروم التطبٌوٌررة 

إدارة رأس المال المعرفً فً تحوٌ  المزاٌرا التنافسرٌة لمنظمرات 

 األعمال ا  

 مشبسكت وحضىس  5009األردن 

6.  
المررررؤتمر الثررررانً التحرررراد نوابررررات أسرررراتذة ومرررروظفً الجامعررررات 

ا الموارنررة  عنرروان البحرر  المورردمجامعررة الورردس  –الفلسررطٌنٌة 

 المرجعٌة أداة فاعلة لضمان جودة أن طة التعلٌم العالً ا 

 فلسطين 
5009 

 مشبسكت وحضىس 

7.  

لكلٌرة االقتصراد والعلروم السرنوي السرابع الردولً المؤتمر العلمرً 

ا  ، عنرروان البحرر  المورردمالزٌتونررة األردنٌررةجامعررة  – اإلدارٌررة

ترردقٌ  األدا  البٌئررً فررً ال ررركات الصررناعٌة العربٌررة وأثررره فررً 

 تولٌل المخاطر البٌئٌة ا  

 مشبسكت وحضىس  :500األردن 

8.  

لكلٌررة االقتصرراد والعلرروم السررنوي الثررامن الرردولً المررؤتمر العلمررً 

 ، عنوان البح  المودمالزٌتونة األردنٌةجامعة  – اإلدارٌة

Deming's and Juran's :Changing the 

Quality Culture Towards Total Quality 

Management. 

 مشبسكت وحضىس  ;500األردن 

9.  

المؤتمر العلمً الثال  لكلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة بجامعة 

العلوم التطبٌوٌة الخاصة عنوان البح  المودم ا األدوار 

ٌّز والتنافسٌة  المرتوبة من جوائز الجودة العالمٌة فً إدامة التم

ٌّزا    مع إ ارة إلى جائزة الملا عبد هللا للتم

 مشبسكت وحضىس  >500األردن 



 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 /مكبن االوعقبد الغىــت العىىان ث 
 وىع المشبسكت 

 ) بحث / بىعخش حضىس(

10.  

المؤتمر العلمً الدولً السنوي التاسع لكلٌة االقتصاد والعلوم 

اإلدارٌة بجامعة الزٌتونة األردنٌة عنوان البح  المودم ا 

للتنظٌف البٌئً من النفاٌات الّسامة التجربة   UNEPبرنام  

 ا    ٌة  العراق

 مشبسكت وحضىس  >500األردن 

11.  

المؤتمر العلمً الدولً السنوي العا ر لكلٌة االقتصاد والعلوم 

اإلدارٌة بجامعة الزٌتونة األردنٌة عنوان البح  المودم ا 

إس امات نظرٌة الرٌادة فً خل  فرص العمل : تحلٌل اقتصادي 

 وإداري ا   

 مشبسكت وحضىس  5040األردن 

12.  

المؤتمر العلمً الدولً السنوي العا ر لكلٌة االقتصاد والعلوم 

 اإلدارٌة بجامعة الزٌتونة األردنٌة عنوان البح  المودم 

Using Entrepreneurship Opportunity in 

Optimizing Organizational Excellence : A case 

Study 

 مشبسكت وحضىس  5040األردن 

13.  

Advances in Business-Related Scientific 

Research Conference 2010 (ABSRC 2010), 

which will be held in Olbia, Sardinia, Italy, on 

September 8 – 10, 2010 

 مشبسكت وحضىس  5040ايطاليا 

14.  
المؤتمر العلمً الدولً السابع لكلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة 

بجامعة فٌالدلفٌا عنوان البح  المودم ا المواربات بٌن المن   

 الوضعً والمن   اإلسالمً لمفاهٌم اإلدارة الصناعٌة ا 

 

 مشبسكت وحضىس  5040األردن 

15.  
ICBMEF- 2011 conference, Izmir, Turkey,  

THE EFFECT OF CRITICAL TO QUALITY 

FACTORS IN IDENTIFICATION 

EXCELLENCE STRATEGIC DIMENSIONS 

: Analytical Study of the Opinions of A Sample 

of Managers and Clients at the General 

Company of Drugs and Medical Appliances in 

Nineveh 

  

 مشبسكت وحضىس  2011تركيا 

16.  

العلمً الدولً السنوي الحادي ع ر لكلٌة االقتصاد المؤتمر 

 والعلوم اإلدارٌة بجامعة الزٌتونة األردنٌة عنوان البح  المودم

THE EFFECT OF CRITICAL TO QUALITY 

FACTORS  

IN IDENTIFICATION EXCELLENCE 

STRATEGIC DIMENSIONS   

Analytical Study of the Opinions of A Sample of 

Managers and Clients at the General Company 

of Drugs and Medical Appliances in Nineveh , 

mosul , Iraq  

 مشبسكت وحضىس  5045األردن 

17.  

فً  اإلدارةجامعة الجنان حول اعولمة / المؤتمر العلمً الدولً 

ا عنوان البح  المودم دور تطبٌوات ذكا  األعمال عصر المعرفة

تونٌة  التصمٌمفً تحسٌن جودة  Mistake Proofing  

 أنموذجا  

 مشبسكت وحضىس  5045لبنان 

18.  

المؤتمر الدولً حول تطبٌوات اإلبداع المعاصر فً اإلدارة 

International Conference On Contemporary 

Innovative Practices In Management    عنوان

 The Effect of Critical To Quality/البح  المودم 

Factors  In Identification of Excellence 

Strategic Dimensions    

 مشبسكت وحضىس   5045الهند 

19.  

المؤتمر العلمً الدولً السنوي الثال  ع ر لكلٌة االقتصاد 

 والعلوم اإلدارٌة بجامعة الزٌتونة األردنٌة عنوان البح  المودم

أزمة الجودة الفكرٌة :   ادة األٌزو ومستوٌات نض  إدارة 

دراسة موارنة بٌن عدد من ال ركات / QMMGالجودة 

 الصناعٌة العراقٌة 

 

 مشبسكت وحضىس  5047األردن 
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20.  

Matching Deming's and Juran's Total Works a 

Suggested paradigm 3rd Annual International 

Conference on Business, Law & Economics, 2-5 

May 2016, Athens, Greece. 

 اليونان
5049 

 مشبسكت وحضىس 

21.  
المؤتمر العلمً الدولً السنوي الخامس ع ر لكلٌة االقتصاد 

 والعلوم اإلدارٌة بجامعة الزٌتونة األردنٌة عنوان البح  المودم

 أثر اللوجستٌات العكسٌة فً استدامة رضا الزبون 

 مشبسكت وحضىس  5049األردن 

22.  
4th International Social Sciences Symposium 

in Alanya /Alaadin Keykubat University, May 

03-05-2018, Turkey. 

Functional Challenges Effects on Banking 

Service Quality: A Survey Study 

Turkey 

2018 
 مشبسكت وحضىس 

شههههادة تقديريهههة مهههن لجنهههة االمتحانهههات المركزيهههة فهههي   .23
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

فرررررررررً  األولرررررررررىالمرتبرررررررررة  17/9/1998
االمتحانرررات المركزٌرررة للعرررام 

 1998-1997الدراسً 

شهادة تقديريهة للمشهاركة فهي المه تمر العلمهي السهنو    .24
 الثاني لكلية الحدباء الجامعة 

1999 
 م اركة 

والتجديههد  اإلبهدا شههادة تقديريهة للمشهاركة فهي مه تمر   .25
 العربية )القاهرة(  اإلدارةفي 

2000 
 م اركة 

شهههادة تقديريههة مههن جامعههة الموصههل للحصههول علهه    .26
 شهادة الدكتوراه 

 10/5/2000 
   ادة الدكتوراه

شهههادة تقديريههة للمشههاركة فههي مهه تمر المنظمههة العربيههة   .27
 للتنمية اإلدارية 

8/11 /2000 
 م اركة

 األولشهههادة تقديريههة للمشههاركة فههي المهه تمر العلمههي   .28
 الصناعية وشركة الكند  العامة اإلدارةلقسم 

 م اركة  2001/ كانون الثانً / 27

شهههادة تقديريههة للمشههاركة فههي المهه تمر العلمههي الثالههث   .29
 لجامعة فيالدلفيا

 2002/ نٌسان 16-17
 م اركة 

شهههادة مشههاركة فههي النههدوة العلميههة الموسههومة االرتقههاء   .30
 بالدراسات العليا  

2006 
 األعمال التحضٌرٌة 

31.  
شهههادة مشههاركة فههي النههدوة العلميههة الرابعههة لمصههرف 
الموصل للتنمية واالستثمار والموسومة االسهتثمار ففه  

 للتطور السريع   

2009 
 م اركة 

شهههادة مشههاركة وبنجههار فههي ورشههة عمههل فههي جامعههة   .32
 فلمانيا  –دورتموند 

2009 
 م اركة
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 األول رر ادة تودٌرٌررة للم رراركة فررً المررؤتمر العلمررً   .33
 الفرنسٌة اللبنانٌة جامعة لل

2017 
 م اركة

34.  
  

 

35.  
  

 

36.  
  

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

 دورة العمدا  الجدد 

 األعمالالمكت  والسكرتارٌة فً تنظٌم  إدارةدورة  

 دورة السٌطرة النوعٌة 

 دورة تطوٌر طر  التدرٌس 

 دورات مختلفة على انظمة الحاسو  

 
 –الهيئة العامة للبحث والتطوير  -الوسط  اإلدارةدورة 

 وزارة الصناعة والمعادن

 دورة السيطرة النوعية 

منذ  –دورات مختلفة لوحدة التعليم المستمر في الكلية  
 ولحد اآلن >>>4عام 

/شركة جابر   اإلنتاجدورة السيطرة النوعية عل  عمليات  
 5000بن حيان العامة 

في شركة جابر بن حيان العامة  دورة السيطرة النوعية  
5000 

 5000والنوعية  اإلنتاجيةدورة  

 5004 اإلنتاجدورة تخطيط  
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 جبمعت المىصل
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 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد 

 5004دورة السيطرة عل  النوعية  

 5004دورة  سالمة اللغة العربية  

 5005 مجلس الوزراء /  دورة مدققي الجودة الداخليين 

 5005 –الترقية العلمية  ألغراضدورة الحاسبة  

 دورة التكنلوجيا في القطا  المصرفي 
 5006 –جامعة العلوم والتكنلوجيا / اليمن 

 الخدمة المصرفيةدورة جودة  
 5006 – جامعة العلوم والتكنلوجيا / اليمن

 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذيفثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

دراسهة  -نظهام ضهمان النوعيهة إقامهةوالعاملين من  اإلدارةمواقف   .1
 الموصل فلبانتطبيقية في معمل 

 1994 تنمية الرافديندورية 

 فقسهههامالمعرفيهههة والمهنيهههة فهههي منهههاه   األسهههسمتطلبهههات تطهههوير   .2
 بالجامعات العراقية  اإلدارة

 1994 تنمية الرافدين دورية

 , OPT , JIT -المعاصهرة  اإلنتهاج ألنظمهةالمحتهو  النهوعي   .3

CIM 
 1995 تنمية الرافدين دورية

مهن منظهور نظهام تقهويم  األوليةالعوامل الم ثرة في تجهيز المواد   .4
 دراسة تطبيقية في معامل السكر والخميرة بالموصل –المجهزين 

 1996 تنمية الرافدين دورية

 1996 تنمية الرافدين دورية دراسة حالة –تحديد تبويبات كلف النوعية  فسسذ .5

في تضيي  فجوة  وفثرهامعطيات المرونة في نظم التصنيع المرن ذ .6
 النوعية

 1998 تنمية الرافدين دورية

 المشكالت وآفا  المستقبل –التعليم العالي العربي ذ .7
 مجلة بحوث مستقبلية

 
2000 

 تحسين نوعية البطاريات السائلة باعتماد المواصفة ذ .8
ISO9004-4  دراسة استطالعية 

 2001 تنمية الرافدين دورية

دياسوونل يي وونل ية ة وونل ةوو لل–الفجوو الالرفية وونلاوو ولالااوو ول الر وو  لذ .9
 رفه ملإدايالالج دالالشارةن

 2002 تنمية الرافدين دورية

مههدخل مقتههرر للتطبيهه  فهههي  –الجههودة الشههاملة  إدارةمتضههمنات ذ .10

 ةالشركات الصناعية الوطني
 

 2004 تنمية الرافديندورية 

 دور محتهههو  قهههرارات التسهههوي  فهههي دعهههم القهههدرة اإلسهههتراتيجيةذ .11
 وتعزيز الميزة التنافسية

 2005 تنمية الرافديندورية 

ظاهرة اإلغرا  في المعلومات في مراحل التأهيل للحصول عله  ذ .12
  شهادة الجودة العالمية 

 2006 تنمية الرافديندورية 
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   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت 

فخالقيههههات المقارنههههة المرجعيههههة فنموذجهههها /  –فخالقيههههات الجههههودة ذ .13
 مقاربات نظرية 

 2007 تنمية الرافديندورية 

م شههر  –اشههتقا  األبعههاد الحاكمههة فههي جههودة اإلدارة االليكترونيههة ذ .14
 مقترر 

 2007 تنمية الرافديندورية 

 2007 مجلة بحوث مستقبلية منطلقات ضمان الجودة في فنشطة التعليم العالي العربيذ .15

وعالقته  بأنشهطة تحسهين  Six Sigmaالمفهوم اإلحصهائي لتقانهة ذ .16

 العمليات
 2008 الرافدينتنمية دورية 

فنموذج مقترر فهي  -بناء بيت الجودة باستخدام المقارنة المرجعية ذ .17
 التعليم العالي 

 2008 تنمية الرافديندورية 

دراسههة  –فثههر المشههكالت الوظيفيههة فههي جههودة الخدمههة المصههرفية ذ .18
اسهههتطالعية آلراء العهههاملين فههههي عهههدد مههههن مصهههارف محافظههههة 

 اليمن –حضرموت 

 2008 الرافدينتنمية دورية 

ذ .19
فثر تحديد العوامل الحاسمة للجودة في تحقي  األبعاد اإلستراتيجية 

دراسههة تحليليههة آلراء عينههة مههن مههدراء وزبههائن الشههركة  –للتمّيههز 
 العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية 

 2009 تنمية الرافديندورية 

ذ .20
A Comparative Study of Deming's and Juran's 

Total Works : Changing the Quality Culture 

Towards Total Quality   Management 

مجلة جامعة كركوك للعلوم 
 اإلدارية واالقتصادية

2010 
 

استثمار الموارد البشرية للشركات الصناعية في العمهل التطهوعي ذ .21
 في حالة الكوارث فنموذج مقترر باعتماد فسلوب حلقات الجودة

 2010 تنمية الرافديندورية 

تقيههيم بعههض ممارسههات التصههنيع الجيههدة فههي الصههناعة الدوائيههة / ذ .22
 دراسة حالة لمصنع بن حيان 

 2013 تنمية الرافديندورية 

تصميم نظام معلومات لتسجيل حوادث وإصهابات العمهل وتحليلهها ذ .23
 / دراسة ميدانية في دائرة الصحة والسالمة المهنية في نينو  

 2013 الرافدينتنمية دورية 

وضهههور معهههايير األداء العمليهههاتي ودوره فهههي تحسهههين القهههرارات ذ .24
 المنظمية 

 2013 تنمية الرافديندورية 

ذ .25
 QMMGمههههد  إدراك اإلدارة لمسههههتويات نضهههه  إدارة الجههههودة 

 ISOدراسة مقارنة بين الشركات الم هلة للحصول عله  شههادة 

 في محافظة نينو  9001-2008
 2013 تنمية الرافديندورية 

ذ .26
نمههوذج مقتههرر لم شههرات األداء الجوهريههة فههي إطههار جههودة حيههاة 

دراسههة اختباريههة فههي عههدد مههن مههدارس  –العمههل ومعههايير الجههودة 
 التعليم الثانوية التابعة لمديرية تربية كركوك

مجلة جامعة كركوك للعلوم 
 اإلدارية واالقتصادية

2015 

ومعوليهههههة لتحقيههههه  جهههههودة  DFSSإمكانيهههههة تطبيههههه  منهجيهههههة ذ .27

 دراسة حالة –المشروعات 
 2016 مجلة جامعة نوروز

دراسهة  –فهمية تصنيف كلف جودة الرعاية الصحية وموفوريتها ذ .28
 حالة 

 2016 مجلة الموصل للتمريض

 2017 مجلة كلية القلم الجامعة لتخفيض الهدر  TPSإمكانية تطبي  مرتكزات نظام إنتاج تويوتا ذ .29

ذ .30
في برام  إعادة تدوير  االجتماعية واالعتباراتالجودة  اعتبارات

-الهاتف الخلو  من وجهة نظر لزبائن والوكالء في مدينة اربيل 
 كردستان العرا 

 2017 مجلة كلية القلم الجامعة
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 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت 

دور التصميم المتين في تفعيل تقنية نشر وظيفة الجودة / دراسة ذ .31
واالليكترونية / حالة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

 بغداد

 2017 مجلة كلية القلم الجامعة

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 2017 - 2013عضى هُئت ححشَش دوسَت حىمُت الشافذَه  .1

 .Journal of Business : Theory and Practice, 2013, UKعضى هُئت ححشَش مجلت                           .2

  Medcave Journal of Business Management, India هُئت ححشَش مجلت                                عضى .3

  International Educational Scientific Research Journal, USA              عضى هُئت ححشَش مجلت .4

  QSIU communityعضى فٍ  .5

 مقُم علمٍ لذي مجالث

6. Asian journal of business and management (AJBM) 

7. Tikrit Journal of Engineering Science (TJES). 

8. American Journal of Industrial and Business Management (AJIBM) 

9. Journal of Information and Communication Technology (JICT), Universiti Utara Malaysia. 

10. International Journal of Management & Information Technology     

 / Council for Innovative Research, USA, www.ijmit.com 

11. journal of Business : Theory and Practice, 2013, UK. 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 رقمذالؽتابذوالدـةذ اجلفةذاملاحنة التؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت

1.  
الدكتور عبد  األستاذالسٌد وزٌر التعلٌم العالً والبح  العلمً 

 الجبار توفٌ 
 فً االمتحانات المركزٌة األولىالمرتبة 

    507م و ه/ 
14/9/1998 

 الدكتور  قبٌس سعٌد عبد الفتات األستاذالسٌد رئٌس الجامعة   .2
دورة العمرررررردا  الجرررررردد ورؤسررررررا   موررٌررررررة
 األقسام

9/10/6776   
28/9/1995 

3.  
      9/3/987 لجنة جمع التبرعات الدكتور     عادل فلٌح العلً األستاذالسٌد عمٌد الكلٌة 

11/3/1996 

4.  
فً االمتحان الم ترا لطلبة  األولىالمرتبة  السٌد عمٌد الكلٌة

 العلمٌة فً الكلٌة األقسامفً  األولالصف 
9/3/1048    

14/3/1996 

5.  
لمعرض الكلٌة الموام  واإلعدادالتحضٌر  السٌد عمٌد الكلٌة

 ٌوم الجامعة 1/4/1996بمناسبة 
9/3/1347     

11/4/1996 

6.  
    9/3/4875 اإلدارة الصناعٌةموررٌة قسم  باعمالالوٌام  السٌد عمٌد الكلٌة

12/9/1996 

7.  
العلمً والتربوي للعام الدراسً  العطا  السٌد عمٌد الكلٌة

1995-1996 
   470س/11
20/11/1996 

8.  
مدٌر عام  ركة  –السٌد العمٌد الم ندس حسٌن جدوع علً 
 جابر بن حٌان العامة

دورة السٌطرة النوعٌة فً ال ركة  إقامة
2000 

2/5/7140    
28/8/2000 

http://www.ijmit.com/


 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 رقمذالؽتابذوالدـةذ اجلفةذاملاحنة التؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت 

9.  
اللجنة  أعمالالج ود المبذولة فً  األستاذ الدكتور بسمان فٌصل محجو كلٌة العمٌد السٌد 

 2002-2001للعام الدراسً االمتحانٌة 
9/3/3241    

24/7/2002 

10.  
اللجنة  أعمالالج ود المبذولة فً  السٌد عمٌد الكلٌة

 الدور الثانً االمتحانٌة
9/3/4542     
3/10/2002 

11.  
فً  On-line Teaching أسلو اعتماد  السٌد عمٌد الكلٌة

 التدرٌس
9/3/2007     

18/5/2002 

12.  
الدكتور محمد عبد االقتصاد والعلوم اإلدارٌة  السٌد عمٌد كلٌة
 األردنجامعة العلوم التطبٌوٌة /  –الرحمن 

 24/7/2003 م اركة فً المؤتمر العلمً األول

13.  
جامعة حضرموت للعلوم  –السٌد عمٌد كلٌة العلوم اإلدارٌة 

 والتكنلوجٌا / الٌمن

 27/2/2004 2004-2003التدرٌس  ج ود

14.  
 أبً سعٌد الدٌوجًالدكتور  األستاذالسٌد عمٌد الكلٌة 

 

اللجنة  أعمالالج ود المبذولة فً 
 2003-2002للعام الدراسً االمتحانٌة 

9/3/2016    
30/7/2003 

15.  
اللجنة  أعمالالج ود المبذولة فً  السٌد عمٌد الكلٌة

األول للعام الدراسً االمتحانٌة الدور 
2004- 2005 

9/3/2647     
17/7/2004 

16.  
ج ود مخلصة فً لجنة الترقٌات العلمٌة فً  فواز جار هللا الدلٌمًالسٌد عمٌد الكلٌة الدكتور 

 الكلٌة
9/3/1570    

17/4/2005 

17.  
      9/3/2994 نجات سٌر العملٌة االمتحانٌة السٌد عمٌد الكلٌة

2/8/2005 

18.  
الدكتور محمد عبد االقتصاد والعلوم اإلدارٌة  كلٌةالسٌد عمٌد 

 األردنجامعة العلوم التطبٌوٌة /  –الرحمن 

 2006نٌسان / م اركة فً مؤتمر العلمً الثانً

19.  
     9/3/3371 ج ود لجنة طبع وسح  األسئلة السٌد عمٌد الكلٌة

11/7/2006 

20.  
   9/3/2854 إعداد وت كٌل ال ٌكل التنظٌمً للكلٌة ج ود السٌد عمٌد الكلٌة

31/5/2006 

21.  
أبً سعٌد الدكتور  رئٌس جامعة الموصل األستاذالسٌد 

 الدٌوجً

ج ود اللجنة التحضٌرٌة لندوة االرتوا  
 بالدراسات العلٌا

9/10/9199   
30/5/2006 

22.  
أبً سعٌد الدكتور  رئٌس جامعة الموصل األستاذالسٌد 

 الدٌوجً

  9/10/12295 انت ا  التكلٌف بم ام معاون العمٌد
27/7/2006 

23.  
     9/3/1612 ج ود فً اللجنة االمتحانٌة للدراسات العلٌا السٌد عمٌد الكلٌة

13/3/2007 
24.  

ج ود فً الندوة العلمٌة لوسم العلوم المالٌة  السٌد عمٌد الكلٌة
 والمصرفٌة

9/3/3041   
22/4/2007 

25.  
الدكتور غال  االقتصاد والعلوم اإلدارٌة  السٌد عمٌد كلٌة
 األردنجامعة الزٌتونة األردنٌة /  –الرفاعً  

م  /ج ز خ  م اركة فً مؤتمر الكلٌة السابع
/2006-2007  

18/4/2007 
26.  

ج ود علمٌة من خالل الم اركة الفّعلة فً  السٌد عمٌد الكلٌة
 مؤتمر جامعة الزٌتونة

9/3/3196    
29/4/2007 

27.  
ج ود مبذولة خالل العام الدراسً وب كل  عمٌد الكلٌةالسٌد 

 دقٌ  ومتفانً
9/3/4007    

18/6/2007 
28.  

ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة االمتحانٌة  السٌد عمٌد الكلٌة
 وب كل دقٌ 

9/3/4404    
12/7/2007 

29.  
 السٌد مساعد رئٌس الجامعة األستاذ الدكتور نزار مجٌد قبع

 

 

بتووٌم كفاٌة أدا  إكمال الملفة الخاصة 
الجامعة ضمن المعاٌٌر ال املة كمورر 

 للجنة التووٌم

فً  9/10/14169
28/8/2007 



 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 رقمذالؽتابذوالدـةذ اجلفةذاملاحنة التؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت 

30.  
ج ود مبذولة فً أعمال لجنة موابلة  السٌد عمٌد الكلٌة

 واختبار المتودمٌن لدراسة الماجستٌر
9/3/7283   
9/12/2007 

31.  
االمتحانٌة ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة  السٌد عمٌد الكلٌة

 للدراسات العلٌا
9/3/2533   

17/3/2008 

32.  
ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة االمتحانٌة  السٌد عمٌد الكلٌة

 للدراسات األولٌة
9/3/2630   

23/3/2008 

33.  
ج ود مبذولة فً أعمال التحضٌر للندوة  السٌد عمٌد الكلٌة

 العلمٌة الثانٌة لوسم اإلدارة الصناعٌة
9/3/4146   

26/5/2008 

34.  
ج ود مبذولة خالل الندوة العلمٌة الخاصة  السٌد عمٌد الكلٌة

 بوسم العلوم المالٌة والمصرفٌة
9/3/4366  
2/6/2008 

35.  
  9/3/4360 م اركة فّعالة فً مؤتمر جامعة الزٌتونة السٌد عمٌد الكلٌة

2/6/2008 

36.  
 ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة االمتحانٌة السٌد عمٌد الكلٌة

 للدراسات األولٌة
9/3/6690  

28/7/2008 

37.  
أبً سعٌد الدكتور  رئٌس جامعة الموصل األستاذالسٌد 

 الدٌوجً

ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة التحضٌرٌة 
 للندوة العلمٌة الثانٌة لوسم اإلدارة الصناعٌة

9/10/11715  
6/8/2008 

38.  
ج ود مبذولة فً أعمال لجنة التودٌم  السٌد عمٌد الكلٌة

 واالختبار والموابلة لدراسة الماجستٌر
9/3/7623  
8/10/2008 

39.  
ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة االمتحانٌة  السٌد عمٌد الكلٌة

 للدراسات األولٌة
9/3/2040  

30/3/2009 

40.  
ج ود مبذولة فً أعمال الندوة العلمٌة  السٌد عمٌد الكلٌة

 األولى لوسم ال ندسة المٌكانٌكٌة
9/3/3471  

31/5/2009 

41.  
ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة االمتحانٌة  السٌد عمٌد الكلٌة

 للدراسات األولٌة
9/3/5020  

16/8/2009 

42.  
ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة االمتحانٌة  السٌد عمٌد الكلٌة

 للدراسات العلٌا
9/3/5015  

13/8/2009 

43.  
االمتحانٌة ج ود مبذولة فً أعمال اللجنة  السٌد عمٌد الكلٌة

 للدراسات األولٌة والعلٌا
9/3/7725 
10/11/2009 

44.  
ج ود مبذولة فً إعداد التوٌٌم الفصلً  السٌد عمٌد الكلٌة

 للبحو  العلمٌة
9/3/1187 

18/2/2010 

45.  
ج ود مبذولة فً أعمال المؤتمر العلمً  السٌد عمٌد الكلٌة

 السنوي للكلٌة
9/3/3601 

26/5/2010 

46.  
أبً سعٌد الدكتور  الموصل األستاذرئٌس جامعة السٌد 

 الدٌوجً

ج ود مبذولة فً مدة رئاسة قسم اإلدارة 
 الصناعٌة

9/10/21937  
1/11/2010 

47.  
ج ود مبذولة فً متابعة الطلبة المتدربٌن  السٌد عمٌد الكلٌة

 خالل العطلة الصٌفٌة
9/3/1219  
1/3/2011 

48.  
أبً سعٌد الدكتور  رئٌس جامعة الموصل األستاذالسٌد 

 الدٌوجً

ج ود مبذولة فً أعمال الندوة العلمٌة 
 للكلٌة

9/10/4136  
3/3/2011 

49.  
أبً سعٌد الدكتور  رئٌس جامعة الموصل األستاذالسٌد 

 الدٌوجً

اقامة دورات مجانٌة فً   ج ود مبذولة فً
 ضمان الجودة وتحسٌن األدا 

9/10/12244  
3/7/2011 

50.  
مساهمات فً الملتوى االقتصادي العراقً ـ  السٌد عمٌد الكلٌة

 2012االٌطالً األول 
فً  9/3/5743

13/8/2012 



 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 رقمذالؽتابذوالدـةذ اجلفةذاملاحنة التؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت 

51.  
ج ود فً دورة تدرٌبٌة ل رت آلٌة توٌٌم  السٌد معاون مدٌر دائرة صحة نٌنوى

 األدا 
فً  2946

25/1/2012 

52.  
/ 15فً  9/3/527 إهدا  كتا  إلى مكتبة الكلٌة السٌد عمٌد الكلٌة

1 /2013 

53.  
أبً سعٌد الدكتور  رئٌس جامعة الموصل األستاذالسٌد 

 الدٌوجً

ج ود مبذولة فً أعمال المؤتمر العلمً 
 السنوي الخامس للكلٌة

فً  9/10/3799
25/2/2013 

54.  
ج ود مبذولة فً أعمال لجنة الدراسات  السٌد عمٌد الكلٌة

 العلٌا
فً  9/3/2654

18/3/2013 

55.  
فً  11666ش ت / الم اركة فً المؤتمر الرابع للجودة عوٌل عبد ٌاسٌن الدكتور رئٌس جامعة الكوفة األستاذالسٌد 

30/4/2013 

56.  
أبً سعٌد الدكتور  رئٌس جامعة الموصل األستاذالسٌد 

 الدٌوجً

فً  9/10/12047 أعمال لجان ٌوم العلم
6/6/2013 

57.  
 الكوفةدعم مؤتمر الجودة الرابع لجامعة  وزٌر التعلٌم العالً والبح  العلمً

 
فً  3079ج د / ت 

18/6/2013 

58.  
فً  7/35/1858 إستضافة السٌدة عمٌد الكلٌة التونٌة اإلدارٌة

19/12/2013 

59.  
الم اركة فً لجنة التصحٌح الختبار اللاة  رئٌس جامعة الموصلالسٌد 

 االنكلٌزٌة
فً  9/10/519

9/1/2014 

60.  
فً  81أ ر /  اربٌلأعمال لجنة امتحانٌة لموقع  رئٌس جامعة الموصلالسٌد 

15/7/2015 

61.  
أعمال لجنة اختبار صالحٌة التدرٌس فً  رئٌس جامعة الموصلالسٌد 

 موقع اربٌل
فً  1138أ ر / 
15/6/2016 

62.  
ج ود مبذولة فً أعمال لجنة الدراسات  رئيس جامعة الموصلالسيد 

 العلٌا فً الكلٌة
فً  2173أ ر / 

7/9/2016 

63.  
ج ود مبذولة فً العملٌة التدرٌسٌة  رئيس جامعة الموصلالسيد 

 واالدارٌة
فً  5822ر/ 
10/11/2016 

64.  
فً       9/3/4227 احتفالٌة ٌوم الجامعة الج ود المبذولة فً  السيد عميد الكلية

2/7/2018 

65.  
اجتماع اللجنة الفرعٌة الج ود المبذولة فً  السيد عميد الكلية

 للعلوم االدارٌة 
فً       9/3/7928

14/10/2018 

66.  
اجتماع اللجنة الفرعٌة الج ود المبذولة فً  اإلدارة واالقتصاد في جامعة الكوفة السيد عميد كلية

 لتخصصات العلوم االدارٌة 
فً       4307

17/10/2018 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشرذجفةذالـشرذ أدمذالؽتاب ت

دار فسامة للطباعة والنشر/  إدارة النوعية : اآليزو 4
 األردن   

5007 

دار فسامة للطباعة والنشر  المنشآت الصناعية وضمان النوعية 5
 / األردن 

5007 



 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 دـةذالـشرذجفةذالـشرذ أدمذالؽتاب ت 

دار ابن األثير للطباعة  نظم إدارة الجودة 6
 والنشر       / العرا 

500; 

 إدارة الجودة 7
 جوانب نظرية وتجارب تطبيقية

معهد اإلدارة العامة/ 
 السعودية   

5040 

المنظمة العربية للتنمية  المشروعات الصغيرة : بحوث محكمة منتقاة 8
 اإلدارية     / القاهرة

5040 

عل  القيم  االمس ولية االجتماعية وااللتزام بالجودة وانعكاساته 9
 المنظمية

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية     / القاهرة

5047 

: Small Business Opportunities In The North Of 

IRAQ For IRAQI Women 

MEDITER- EU 5048 

; Organizational Excellence, Entrepreneurship 

Opportunity & TQM Paradigm 

LAP LAMBERT 

Academic Publishing 

5049 

 والجمعُبث العلمُت الهبمتوفشق العمل اللجبن ذثانيذعشرذ: 

 

  

 السنـة اســم اللجنـــة ت

 –لجنررة توصررٌف منرراه  االدارة واالقتصرراد فررً اللجنررة الوطاعٌررة للعلرروم االدارٌررة   .4
 وزارة التعلٌم العالً والبح  العلمً

30/9/1993 

فرٌ  عمل  تووٌم المج زٌن والعوامل المؤثرة فً تج ٌز مصرنع السركر والخمٌررة   .5
 فً نٌنوى بالبنجر السكري

17/12/1995 

 لجنة معرض كلٌة االدارة واالقتصاد فً احتفاالت ٌوم الجامعة  .6
 1999ولااٌة   1994من 

 لجنة تدرٌس مادة مبادئ ادارة األعمال واإلدارة الصناعٌة  .7
ولااٌة  1996من 

2003 

 اللجنة العلمٌة لوسم االدارة الصناعٌة  .8
ولااٌة  1999من 

2003 

 الصناعٌة لجنة الدراسات العلٌا لوسم االدارة  .9
ولااٌة  1999من 

 اان 

 لجنة االر اد لوسم االدارة الصناعٌة  .:
ولااٌة  1995من 

2003 

 لجنة البرنام  التربوي على مستوى الكلٌة  .;
ولااٌة  1996من 

2003 

 جمعٌة االقتصادٌٌن العراقٌٌن / فرع نٌنوى  .>
 اانولااٌة  1997من

 جمعٌة ذوي الم ن االدارٌة والفنٌة / فرع نٌنوى  .40
ولااٌة  1995من 

2003 

 مسؤول ال ؤون العلمٌة فً الكلٌة   .44
ولااٌة  1993من  

1995 



 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 السنـة اســم اللجنـــة ت 

 عضو لجنة االمتحانات المركزٌة للكلٌة  .45
ولااٌة   1994من 

 اان 

 لجنة امتحانات المتودمٌن للدراسات العلٌا )الماجستٌر( لوسم االدارة الصناعٌة  .46
ولااٌة  1999من 

 اان 

 لجنة دراسة موترت هٌئة الرأي حول االتجاهات الحدٌثة فً تخصص الكلٌة   .47
2001 

 لسمنت ال مالٌةالعامة ل ركة تطبٌ  نظام الجودة ال املة فً اللجنة   .48
2001 

العامرة  رركة )الدراسرات االدارٌرة(  فرً ال 9000رئٌس فرٌ  تطبٌر  نظرام االٌرزو   .49
 لسمنت ال مالٌةل

2001 

 ISO900لجنة تاهٌل معمل األلبسة الوالدٌة فً الموصل للحصول على   ادة   .:4
2001 

 ال ركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة مدٌر برنام  تحسٌن الجودة فً   .;4
2002 

 رئٌس لجنة دراسة امكانٌة استحدا  وحدة دراسات االٌزو   .>4
2002 

تاهٌررل  ررركة جررابر برن حٌرران العامررة لصررناعة المطراط للحصررول علررى  رر ادة  لجنرة  .50
ISO 9000 

2002 

الصررادر عررن الج رراز المركررزي  1001فرٌرر  توٌررٌم الرردلٌل االستر ررادي المرجعررً   .54
 للتوٌٌس والسٌطرة النوعٌة العراقً باال تراا مع أ.د.بسمان فٌصل محجو  

2002 

 مركز دراسات الوحدة العربٌة لجنة اصدقا   .55
     46د/ م /

25/12/2003  

 لجنة الترقٌات العلمٌة فً الكلٌة   .56
2004 

 رئٌس اللجنة االمتحانٌة لوسم ادارة االعمال   .57
2005 

 لجنة اختبار المتودمٌن للتعٌٌن من حملة البكالورٌوس لوسم ادارة االعمال   .58
2005 

 لجنة صٌاغة سٌاسة توٌٌم ونظم جودة  املة على مستوى جامعة الموصل    .59
2005 

 لجنة ترمٌز وتنسٌ  التوارٌر العلمٌة   .:5
2006 

 لجنة الملف التووٌمً لجامعة الموصل   .;5
2007 

 وحدة التنمٌة المحلٌة فً رئاسة جامعة الموصل   .>5
2008 

 لجنة االمتحانات التكمٌلٌة للعام الدراسً   .60
2007-2008 

 جامعة الموصل  –عضو مجلس ضمان الجودة   .64
2009 

 عضو لجنة تحدٌد درجات السعً السنوي لطلبة الدبلوم العالً   .65
2012 



 

 

 وصاسة الخعلُم العبلٍ والبحث العلمٍ

 جبمعت المىصل

 كلُت االداسة واالقخصبد

   شعبت ضمبن الجىدة وحقىَم االداء
 

 السنـة اســم اللجنـــة ت 

عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً الخامس لكلٌرة اإلدارة واالقتصراد بجامعرة   .66
 الموصل

2012 

 عضو لجنة دراسة موترت استحدا  كلٌة إدارة األعمال   .67
2012 

 إقرار بحو  طلبة الدراسات العلٌا عضو لجنة  .68
2012 

 عضو اللجنة العلمٌة للمؤتمر الرابع للجودة / جامعة الكوفة   .69
2013 

 عضو اللجنة المركزٌة للجامعة لتوٌٌم المر حٌن لٌوم العلم   .:6
 

2013 

لكلٌررة اإلدارة واالقتصرراد بجامعررة سررادس للمررؤتمر العلمررً العلمٌررة عضررو اللجنررة ال  .;6
 الموصل

2013 

  2012ـ 2011عضو لجنة توٌٌم األسئلة االمتحانٌة للعام الدراسً   .>6
2013 

رئررٌس الجلسررة العلمٌررة األولررى للنرردوة العلمٌررة الثامنررة للكلٌررة التونٌررة اإلدارٌررة /   .70
 الموصل    

2013 

 عضو لجنة الترقٌات المركزٌة   .74
2013 

 البدٌل لجامعة الموصل / أربٌلعضو لجنة اختبار صالحٌة التدرٌس فً الموقع   .75
2016 

 عضو مجلس ضمان الجودة والتوٌٌم واالعتماد / جامعة الموصل   .76
2018 

عضررو اللجنررة العلمٌررة للمررؤتمر الرردولً الثررانً لكلٌررة العلرروم االدارٌررة والمالٌررة فررً   .77
 جامعة جٌ ان / أربٌل 

2018 

 عضو اللجنة المركزٌة لإلر اد التربوي   .78
2018 

 

 ثالثذعشرذ:ذالؾغاتذ 
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