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 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

 أحًذ هبَي يحًذ طهيًبٌ انُعيًي          ى:ــــــــــاالطــ

 27/4/1982 :دحبريخ انًيـال

 انًىصم :يكبٌ انىالدة

 يخشوج انشوجيت:انحبنت 

 2 :ذد األوالدــعـــ

 ادارة انجىدة :صـصـخـخــان

 عضى انهيئت انخذريظيت :ًُصبانـ

 يذرص :انذرجت انعهًيت

 جبيعت انًىصم / كهيت االدارة واالقخصبد/ قظى االدارة انصُبعيت عُىاٌ انعًم:

 07740861761 هبحف انعًم:

 07721300910انًىببيم:

 ahmedhanyi@yahoo.com :كخزوَياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 ، االداء انًُظًيادارة االعًبل ، ادارة االَخبج وانعًهيبث، ادارة انجىدة انخخصصبث انًهخى بهب:
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 انًؤهالث انعهًيت :أوالا   

 

  انىظيفي: انخذرج ثبَيبا  

 

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهًيت

 انخبريخ تانكــهيــــ تانجبيع

 28/6/2004 االدارة واالقخصبد انًىصم بكبنىريىص

 15/11/2006 االدارة واالقخصبد انًىصم انًبجظخيز

 UUM Collage of Business 18/11/2017اوحبرا انًبنيشيب  انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظيف ث

 االٌ -2006 قظى االدارة انصُبعيت عضى انهيئت انخذريظيت  1

2    

3    

4    

5    

6    
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 : انخذريض انجبيعيثبنثبا   

 انً -يٍ  انفخزة انجبيعت انجهت )انًعهذ / انكهيت( ث

 االٌ -2006 جبيعت انًىصم كهيت االدارة واالقخصبد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 قًج بخذريظهب ي: انًقزراث انذراطيت انخرابعبا  

 انظُـــــت انًـــــبدة انقظـــى ث

 2007، 2006 الًُطقطّوالِقطرةّسؾىّنظمّاإلنًاج االدارة انصُبعيت  1

 2007، 2006 ادارة انًىاد االدارة انصُبعيت 2

3 
 االدارة انصُبعيت

 بزايجيبث في االدارة انصُبعيت
2008 ،2009 ،

2010 ،2011 

 2009، 2008 إدارةّاإلنًاجّوالعؿؾقات نظمّادلعؾوماتّاإلداروة 4

 َظى ادارة انجىدة االدارة انصُبعيت 5
2011 ،2012 

،2018  

 2018 ادارة انًىارد انبشزيت االدارة انصُبعيت 6
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 االدارة انصُبعيت 7

Reading in Operation   

Management )دبهىو( 
2018 

 االدارة انصُبعيت 8
َظى ادارة انجىدة/ دبهىو انعبني في 

 االدارة انصُبعيت
2019 

 2019 ادارة انجىدة وانبيئت انصُبعيتاالدارة  9

    

 

 عهيهب جانخي أشزف( انًبجظخيز رطبئم ،اطزوحبث انذكخىراِ)خبيظبا:  

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطبنت اطى ث

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 فيهب جانخي شبركانعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث طبدطبا:  

 َىع انًشبركت  اَعقبدهبيكبٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(
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الـظمّادلعاصرةّيفّإدارةّ 1 

 اليقىةّوالِالمةّالصـاسقة

كؾقةّاإلدارةّ 2008

/ّجامعةّواالقًصاد

 ادلوصل

 ببحث

ندوةّمحاوةّادلًِفؾكّيفّ 2

 زلّالًَدواتّادلعاصرة

2008 
كؾقةّاإلدارةّ

/ّجامعةّواالقًصاد

 ادلوصل

 ببحث

مؤمترّإدارةّاالسؿال:ّ 3

 الًَدواتّالعادلقةّادلعاصرة

جامعةّالعؾومّالًطيقؼقةّ 2009

 /ّاالردناخلاصة

 ببحث

الػِادّاإلداريّ:ّادلعاجلاتّ 4

 ادلالقةّواإلداروة
2010 

كؾقةّاإلدارةّ

/ّجامعةّواالقًصاد

 ادلوصل

 ببحث

5 
Islamic Quality 

Management Seminar 

i-QAM 
2014 

Qualityّ

Management 

Institute/ 

malaysia ّ 

 ببحث

تؼققمّوتطوورّالعؿؾقةّ 6

 الًعؾقؿقةّيفّالعراق

االٓادّالدوليّ 2018

 لؾؿيدسنيّيفّالعراق

 يشبرك

7 
ادًُدامّالًؼـقاتّاحلدوٌةّ

ساملّاداسّلًَِنيّواقعّ

 الًعؾقمّاجلامعي

2018 
كؾقةّالـِورّاجلامعةّ

 )بغداد(
 ببحث

تطوورّالًعؾقمّاجلامعيّ 8

االهؾيّيفّحمافظةّنقـوىّ

ّدلواجفةّالًَدواتّاحلالقة

2018 
كؾقةّاحلدباءّاجلامعةّ

ّ)ادلوصل(

 ببحث

9 

Emerging Issues in 
Technology and 

Operations 
Management in Era 

of Change 

2018 

2nd Conference 
on Technology 
and Operations 

Management 
(Malaysia)ّ

 ببحث

10 
International 

Conference on 
Applied Science 
and Technology 

2018 
ICAST 

(Malaysia) 
 ببحث
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11 

ادلؤمترّالعؾؿيّالٌالث:ّ

احلؽمّالرذقدّوالًـؿقةّ

ادلًِدامةّدسامًاّالًطورّ

 االقًصادي

 جامعةّاالنيار

2019 
/ كهيت االدارة واالقخصبد

 جامعةّاالنيار
 ببحث

12 

ّادلؤمترّالعؾؿيّالدولي

احلاديّسشرّٓتّذعارّ

)دورّاجلامعاتّيفّاْازّ

ّ–2018ّالربنامجّاحلؽوميّ

2022 

ّ

2019 
/ كهيت االدارة واالقخصبد

 جامعةّكربالء
 ببحث

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

 

 

 تطويرذالتعؾقمأوذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

بـاءّبقتّاجلودةّبادًُدامّادلؼارنةّادلرجعقةّ 1

ّ)أمنوذجّمؼرتحّيفّالًعؾقمّالعالي(

95ّالعددّجمؾةّتـؿقةّالرافدون

2009ّ

يفّتعزوزّمػفومّإدارةISO 27001:2005ّّدورّ 2

ّدورةّحقاةّادلعؾوماتّ)أمنوذجّمؼرتح(

جمؾةّتؽروتّلؾعؾومّ

ّاإلداروةّواالقًصادوة

17ّالعدد

2010ّ
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3 

إمؽانقةّإقامةّنظامّبطاقةّاألداءّادلًوازنّ

درادةّادًطالسقةّيفّالشركةّالعامةّلصـاسةّ

ّاألدووةّوادلًِؾزماتّالطيقةّيفّحمافظةّنقـوى

جمؾةّتؽروتّلؾعؾومّ

ّاإلداروة

19ّالعدد

2010ّ

4 
)ّّاجلودةّلوزقػةّاألخضرّإمؽانقةّإقامةّالـشر

G-QFDّ)ّالعامةّالشركةّدرادةّادًطالسقةّيف

ّالعؾقلّ)الؼدوم(ّمحامّمعؿل/ّّالشؿالقةّلؾِؿـت

ّ

35ّالعددّّجمؾةّّحبوثّمًِؼيؾقة

2011ّ

5 

Mapping the Relationship among 

Quality Management Practices, 

Organizational Learning, 

Organizational Culture, and 

Organizational Performance in 

Higher Education: A Proposed 

Framework 

 

 

American Journal 

of Industrial and 

Business 

Management, 

ISSN Print: 2164-

5167 ّ

Vol. 6 

2016ّ

ذ6

Infrastructure and Core Quality 

Management Practices in Higher 

Education Performance 

International 

Journal of Supply 

Chain 

Management 

(IJSCM), ISSN 

2050-7399 

ّ

, Vol. 5, No. 

2, 2016 

(SCOPUS)ّ

ذ7

Quality Management Practices, 

Organizational Learning, 

Organizational Culture, and 

Organizational Performance in Iraqi 

Higher Education Institution: An 

Instrument Design 

International 

Journal of 

Applied Business 

and Economic 

Research 

(IJABER), ISSN: 

0972-7302.ّ

Vol. 14, No. 

12, 2016ّ

ّ

(SCOPUS)ّ

ذ8

ASSESSING QUALITY AND 

PRODUCTIVITY OF JOURNAL 

PUBLICATIONS 

USING A BIBLIOMETRIC 

ANALYSIS: A PLATFORM 

TOWARDS WORLD 

CLASS EDUCATION 

Proceedings of the 

2nd Conference 

on Technology & 

Operations 

Management 

(2ndCTOM) 

February 

26-27, 2018 
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ذ9

A Framework for Implementing ISO 

9000 and Total Quality Culture in 

Higher Education 

International 

Journal of Supply 

Chain 

Management 

(IJSCM), ISSN 

2050-7399 

Vol. 7, No. 

2, April, 

2018 

(SCOPUS) 

10 
مًِوىّتطيققّمًطؾياتّادارةّاجلودةّالشامؾةّ

ّيفّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/ّجامعةّادلوصل

ادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّ

الٌانيّلؽؾقةّالـِورّ

 اجلامعة

2018ّ

11 

The Effect of Critical Success 

Factors of Quality Management to 

Excellence in Iraqi Universities 

Journal of 

Business and 

Retail 

Management 

Research 

(JBRMR)ّ

Accepted on 

August 

2018 

Vol. 13 

Issue 3 

April 2019ّ

12 

يفSix Sigmaّّمنوذجّمؼرتحّلًطيققّمـفٍقةّ

بالًطيققّيفِّّٓنيّجودةّاخلدماتّالصَقة

يفّمدوـةّمركزّالـورّالًُصصيّلطبّاالدـانّ

 ادلوصل

ادلؤمترّالعؾؿيّالٌالث:ّ

احلؽمّالرذقدّوالًـؿقةّ

ادلًِدامةّدسامًاّ

 الًطورّاالقًصادي

 جامعةّاالنيار

6-7ّّ/3ّ/

2019 

 

ذ13

دورّتؼادمّادلعرفةّيفّتعزوزّمًطؾياتّنظامّ

ادارةّالصَةّوالِالمةّادلفـقةّدرادةّ

ادًطالسقةّآلراءّالعامؾنيّيفّمدوروةّبؾدوةّ

ّادلوصل

ادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّ

احلاديّسشرّٓتّ

ذعارّ)دورّاجلامعاتّيفّ

اْازّالربنامجّ

ّ–2018ّاحلؽوميّ

2022 

ّجامعةّكربالء

29-30ّّ/4ّ/

2019 

ّ

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 عضى لجٌت إهتحاًيت  .1

 عضى لجٌت اإلرشاد  .2

 عضى اللجٌت الفرعيت للجىدة   .3
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 الوىحد.لجٌت هتابعت الزي  .4 

 لجٌت إعداد دليل لسن اإلدارة الصٌاعيت .5

ّعضى لجٌت التىثيك االلكتروًي .6

 االعتواديتوعضى اللجٌت العليا للجىدة  .7

 لجٌت تطبيك هعايير الجىدة .8

( او ها يعادلها ضوي IFعضى لجٌت تدليك هعلىهاث الحىث العلويت الوٌشىرة خارج العراق ) .9

 .Scopusو  Clarivateهستىعباث 

 طلبت كليت االدارة وااللتصاد بااللسام الداخليت.عضى اسكاى  .11

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1 
اجلفودّادليذولةّيفّجلـةّجردّادلوجوداتّ

 6002وجلـةّادلطابؼةّلعامّ

كؾقةّاالدارةّ

 واالقًصاد
6002 

2 

ذفادةّتؼدوروةّمنّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّوذلكّ

ّاإلدارةّ ّلؼِم ّالٌانقة ّالعؾؿقة ّيفّالـدوة لؾؿشاركة

ّ ّلؾػرتة .بعـوان:"الـظم6008ّّ-5ّّ-8الصـاسقة

ّادلعاصرةّيفّإدارةّاليقىةّوالِالمةّالصـاسقة"

كؾقةّاإلدارةّ

ّواالقًصاد

6008 

3 

ذفادةّتؼدوروةّمنّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّوذلكّ

ّإدارةّ ّلؼِم ّاألوىل ّالعؾؿقة ّيفّالـدوة لؾؿشاركة

ّ ّلؾػرتة ّ"ندوة6008ّّّ–5ّّ-68اإلسؿالّ بعـوان:

ّمحاوةّادلًِفؾكّيفّزلّالًَدواتّادلعاصرة"

كؾقةّاإلدارةّ

ّواالقًصاد

6008 

4 
اسؿالّالًَضريّلؾـدوةّالعؾؿقةّادلؼامةّيفّقِمّ

ّاالدارةّالصـاسقة

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6008ّ
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5 

ذفادةّتؼدوروةّمنّجامعةّالعؾومّالًطيقؼقةّاخلاصةّ

وذلكّلؾؿشاركةّيفّادلؤمترّالعؾؿيّالٌالثّلؽؾقةّ

ّ ّلؾػرتة ّوالعؾومّاإلداروة نقِان62ّّّ–62ّاالقًصاد

ّبعـوانّ"مؤمترّإدارةّّ-يفّسؿان6002ّّ األردن.

ّاالسؿال:ّالًَدواتّالعادلقةّادلعاصرة"

جامعةّالعؾومّ

ّالًطيقؼقةّاخلاصة

6002 

ّالؾٍـةّاالمًَانقةّوالؾٍانّاالخرى 6

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6002ّ

ّالؾٍـةّاالمًَانقةّلؾدرادةّاالولقة 7

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6002ّ

ّالؾٍـةّاالمًَانقةّلؾدرادةّاالولقة 8

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6002ّ

9 
مًابعةّسؿلّالؾٍانّالدراداتّالعؾقاّواالولقةّبؼِمّ

ّاالدارةّالصـاسقةّ

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6002ّ

ّاالذرافّالعؾؿيّسؾىّرؾيةّادلرحؾةّالٌالٌةّ 10

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6002ّ

11 
اجلفودّادليذولةّيفّاْازّدلقلّقِمّاالدارةّ

ّالصـاسقة

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6002ّ

12 

ذفادةّتؼدوروةّمنّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّوذلكّ

كانون00ّّلؾؿشاركةّيفّالـدوةّالعؾؿقةّالٌالٌةّيفّ

بعـوانّ"الػِادّاإلداريّ:ّادلعاجلات6000ّّاألولّ

ّادلالقةّواإلداروة"

كؾقةّاإلدارةّ

ّواالقًصاد

6000 

13 
اجلفودّادليذولةّيفّاْازّامًَاناتّنصفّالِـةّ

ّاالدارةّالصـاسقةّبؼِم

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ
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14 

اجلفودّادليذولةّيفّجلـةّاالرذادّومًابعةّتطيققّ

ّتعؾقؿاتّالزيّادلوحدّلؼِمّاالدارةّالصـاسقة

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ

15 
اجلفودّادليذولةّيفّتعدولّواْازّحبوثّ

ّالًُرجّيفّقِمّاالدارةّالصـاسقة

كؾقةّاالدارةّسؿقدّ

ّواالقًصاد

6000ّ

16 
ّادلوصلّوذلكّ ّجامعة ّمنّرئادة ّتؼدوروة ذفادة

ّآلقةّإسدادّدلقلّ لؾؿشاركةّبورذةّالعؿلّبعـوان"

ّ ّلؾػرتة ّادلوصل" ّجامعة ّيف ّاجلودة -5نظام

2/00/6000.ّ

 6000 رئاسة جامعة املوصل

17 
ادلشاركةّبًؼققمّاليَوثّواوراقّالعؿلّيفّ

ّ/ّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّالـدوةّالعؾؿقةّالٌالٌة

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ

ّاجلفودّادليذولةّيفّالؾٍـةّاالمًَانقة 18
سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ

19 
اجلفودّادليذولةّيفّادلشاركةّبادلفرجانّ

ّالرواضيّالِـويّلؽؾقةّاالدارةّواالقًصاد

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ

سؿقدّكؾقةّاالدارةّّاجلفودّادليذولةّيفّالؾٍـةّاالمًَانقة 20

ّواالقًصاد

6000ّ

21 
اجلفودّادليذولةّيفّتأهقلّقِمّاالدارةّالصـاسقةّ

ريؼاّدلًطؾياتّنظامّادارةّاجلودةّوتعؿقمّسؿؾقةّ

ّالًأهقلّسؾىّاالقِامّالعؾؿقةّيفّاجلامعة

مِاسدّرئقسّ

اجلامعةّلؾشؤونّ

العؾؿقة/ّجامعةّ

ّادلوصل

6000ّ

ّاجلفودّادليذولةّيفّاسدادّدلقلّاجلودة 22
رئقسّجامعةّ

ّادلوصل

6000ّ

ّورذةّسؿلّدلقلّاجلودةّيفّجامعةّادلوصل 23

مِاسدّرئقسّ

لؾشؤونّ اجلامعة

العؾؿقة/ّجامعةّ

ّادلوصل

6000ّ

ّسؿلّالؾٍـةّاإلمًَانقة 24

سؿقدّالؽؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ

ّاالمًَانقةاجلفودّادليذولةّيفّالؾٍـةّ 25

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ

26 
اجلفودّادليذولةّّخاللّفرتةّتوليّمـصبّمؼررّ

ّقِمّاالدارةّالصـاسقة

سؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالقًصاد

6000ّ
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26 

ّمن ّتؼدوروة  Quality Managementذفادة

Institute ّّلؾؿشاركةّيفّمؤمترIslamic Quality 

Management Seminar i-QAM 2014ّّلؾػرتة

8-2/06/6002.ّ

Quality 

Management 

Institute 
6002 

27 
ّ ّمن ّتؼدوروة  Business Postgraduateذفادة

Research ّّّيف ّالٌاني ّالعؾؿي ّادلؤمتر يف

60/06/6002.ّ

Business 

Postgraduate 

Research 
6002 

28 
Sultanah Bahiyah Libraryّذفادةّتؼدوروةّمنّ

ّاليقاناتّ ّٓؾقل ّسؿل ّورذة ّيف لؾؿشاركة

ّ.30/00/6005-06االحصائقةّلؾػرتةّّ

Sultanah 

Bahiyah 

Library- UUM 
2015 

Scopusّنشرّحبثّضؿنّقاسدّبقاناتّ 29
دػارةّمجفوروةّ

ّالعراق/ّمالقزوا

6002ّ

Scopusّنشرّحبثّضؿنّقاسدّبقاناتّ 30
دػارةّمجفوروةّ

ّالعراق/ّمالقزوا

6002ّ

Scopusّنشرّجمؿوسةّحبوثّضؿنّقاسدّبقاناتّ 31

رئادةّجامعةّ

ادلوصلّ/ّقِمّ

اليعٌاتّوالعالقاتّ

ّالٌؼافقة

6002ّ

32 

ذفادةّتؼدوروةّلؾؿشاركةّيفّادلؤمترّاالولّلًؼققمّ

وتطوورّالعؿؾقةّالًعؾقؿقةّيفّالعراق،ّوالصادرةّمنّ

ّلؾػرتةّمنّ االٓادّالدوليّلؾؿيدسنيّيفّالعراق،

ّالعراق.ّ-بغداد0/2/6008ّّلغاوة00/0ّ/6008ّ

االٓادّالدوليّ

ّلؾؿيدسني

2018 

33 

ّ)بغداد(ّ ّاجلامعة ّالـِور ّكؾقة ّمن ّتؼدوروة ذفادة

لؾؿشاركةّيفّادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّالٌانيّٓتّ

ّاداسّ ّسامل ّاحلدوٌة ّالًؼـقات ّادًُدام "ّ ذعار

ّ ّلؾػرتة ّاجلامعي" ّالًعؾقم 2ّ-5لًَِنيّواقع /5ّ/

ّالعراق.ّ–،ّبغداد6008ّّ

 2018ّكؾقةّالـِورّاجلامعة

34 

ّاجلامعةّ ّاحلدباء ّكؾقة ّمن ّتؼدوروة ذفادة

ّسـوانّ ّٓت ّالعؿل ّورذة ّباسؿال لؾؿشاركة

ّحمافظةّ ّيف ّاالهؾي ّاجلامعي ّالًعؾقم "تطوور

ّبًاروخّ ّاحلالقة" ّالًَدوات ّدلواجفة نقـوى

ّالعراق.ّ-،ّادلوصل2/5/6008

كؾقةّاحلدباءّ

ّاجلامعة

2018 
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Scopusّنشرّحبثّضؿنّادلًِوسياتّ 35

رئقسّجامعةّ

ّادلوصل

6008ّ

Scopusّنشرّحبثّضؿنّادلًِوسياتّ 36

رئقسّجامعةّ

ّادلوصل

6008ّ
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