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 انغٛشج انزاذٛح

 انًؼهٕياخ انشخصٛح

 

 َاظٙ ػثذ انغراس يؽًٕد اؼًذ   االعى انصالشٙ:

 ػشالٛح انعُغٛح: 

 انؽٕٚعح  –كشكٕن  يؽم انٕالدج:

  1970 ذاسٚخ انٕالدج: 

 إداسج أػًال. االخرصاص انؼاو:

 اداسج اإلَراض ٔانؼًهٛاخ ٔإداسج انرغٕٚك. االخرصاص انذلٛك:

 أعرار.انهمة انؼهًٙ: 

 يرضٔض نؽانح انضٔظٛح:ا

  naje.abdulsattar@tu.edu.iq - اإلنكرشَٔٙ:انثشٚذ 
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 انشٓاداخ

 ذأسٚخٓا االخرصاص انعايؼح انًاَؽح انذٔنح انًاَؽح انرمذٚش انشٓادج خ

 9/6/2016 لإدارة األعما انموصم انعراق جيد جدا دكتوراه 1 

 14/2/2001 إدارة االعمال  انمستنصرية  انعراق  جيد  ماجستير  2

 28/6/1992 إدارة االعمال  انمستنصرية  انعراق  جيد  بكانوريوس  3

 12/7/2005 انهغة اإلنكهيزية  تكريت   انعراق  جيد  بكانوريوس  4

 انهمة انؼهًٙ

 ذأسٚخ انؽصٕل ػهّٛ انهمة انؼهًٙ خ

 8/7/2004 يغاػذ يذسط  1 

 8/7/2007  يذسط 2 

 26/4/2011 اعرار يغاػذ 3

 14/11/2016 اعرار 4
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 انذسٔط انرٙ ٚمٕو ترذسٚغٓا

 انذسٔط انرٙ ٚمٕو ترذسٚغٓا فٙ انذساعاخ انؼهٛا انذسٔط انرٙ ٚمٕو ترذسٚغٓا فٙ انذساعاخ االٔنٛح خ

 َظشٚح انًُظًح ٔانغهٕن انرُظًٛٙ يثادٖ إداسج االػًال 1 

 َظى أداسج انعٕدج َظى أداسج انعٕدج 2

 

 الششاف ػهٗ طهثح انذساعاخ انؼهٛاا

 اعى انطانة  خ
َٕع 

 انذساعح
 اعى انثؽس

 ياظغرٛش أعايح ػثذ انشؼًٍ َعى 1
يؤششاخ االَعشاف االعرشاذٛعٙ ٔفك َظٕس انمذساخ انعْٕشٚح دٔس انعاْضٚح االعرشاذٛعٛح فٙ انؽذ يٍ 

 يٍ انمٛاداخ االكادًٚٛح فٙ ظايؼاخ ػشالٛح يخراسجدساعح ذؽهٛهٛح ٜساء ػُٛح 

 ياظغرٛش أسٚط طاْش َؼًاٌ 2

دساعح ذؽهٛهٛح ٜساء ػُٛح يٍ انؼايهٍٛ فٙ -دٔس انمٛادج االخاللٛح فٙ ذؽغٍٛ ظٕدج ؼٛاج انؼًم 

 يغرشفٗ صالغ انذٍٚ انؼاو

 

 ياظغرٛش اؼًذ ْاد٘ ػثذ 3
 ح انمٛادج ٔاالعرغشاق انٕظٛفٙانغؼادج فٙ يكاٌ انؼًم كًرغٛش ٔعٛظ تٍٛ اعرماي

 داسعح ذؽهٛهٛح ٜساء انؼايهٍٛ فٙ ألغاو شؤٌٔ انطهثح فٙ كهٛاخ ٔيؼاْذ ظايؼح انفشاخ األٔعظ انرمُٛح
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  يُالشاخ طهثح انذساعاخ انؼهٛا

  ذاسٚخ انًُالشح َٕع انذساعح اعى انطانة  خ
 االٔايش االداسٚح

 انخاصح تانًُالشاخ

 3/7/1604 18/1/2020  ياعرش عؼذ لٛظ ؼغٍ  1

 3/7/1534 26/12/2019 ياعرش  خهٛم اؼًذ عكشاٌ  2

 3/7/413 19/1/2020 دكرٕساِ  اًٍٚ ظاعى يؽًذ  4

 3/7/34 21/1/2020 دتهٕو  ْاد٘ عٓٛم ْاد٘  5

 3/7/1489 5/12/2019 دتهٕو  يؽًذ صانػ إتشاْٛى  6

 382د.ع/11د/ 18/12/2019 ياعرش  شٓاب اؼًذ دؼاو  7

 8644 2/1/2020 دتهٕو  َعى ػثذ هللا ؼغٍٛ  8

 4658 5/12/2019 دكرٕساِ  عٓٗ ظًال دأد  9
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 انثؽٕز ٔانًماالخ انًُشٕسج

 انعضء انؼذد انًعهذ يكاٌ انُشش ذأسٚخ انُشش انثؽٕز ٔانًماالخ انًُشٕسج خ

 1 

لعلوم القادسٌة ل 1002 دراسة تطبٌقٌة –حماٌة المستهلك فً القطاع الصحً 

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

3 3 

  

 2 

جامعة تكرٌت للعلوم  1002 التجارة االلكترونٌة وآفاقها المستقبلٌة

 اإلنسانٌة

5 5 

  

 3 

تدقٌق الجودة الركٌزة األساسٌة فً تطبٌق 

 ISO 9000المواصفة

جامعة تكرٌت للعلوم  1002

 اإلنسانٌة

8 5 

  

 4 
جامعة تكرٌت للعلوم  1002 والتحدٌاتنظام معلومات الموارد البشرٌة الواقع 

 اإلنسانٌة

8 3 
  

5 
جامعة تكرٌت للعلوم  1003 المقارنة المرجعٌة خطوات أساسٌة نحو التحسٌن

 اإلنسانٌة

22 2 
 

6 
جامعة تكرٌت للعلوم  1004 اثر التنوٌع فً تكوٌن المحفظة المالٌة

 اإلنسانٌة

21 2 
 

7 
جامعة تكرٌت للعلوم  1005 دول النامٌةالعولمة وانعكاساتها على التنمٌة فً ال

 اإلنسانٌة

22 4 
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 انعضء انؼذد انًعهذ يكاٌ انُشش ذأسٚخ انُشش انثؽٕز ٔانًماالخ انًُشٕسج خ

8 
المحفظة المالٌة ومضامٌن أنموذج تسعٌر الموجودات 

 الرأسمالٌة وأنموذج مستوى األوراق المالٌة

جامعة تكرٌت للعلوم  1005

 اإلنسانٌة

21 8 
 

9 
أسعار النفط الخام وانعكاساتها على اقتصادٌات الدول 

 العربٌة المنتجة

جامعة تكرٌت للعلوم  1006

 اإلنسانٌة

23 2 
 

11 
تكرٌت للعلوم  1005 اقباس من اإلدارة العربٌة اإلسالمٌة

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

1 3 
 

11 
تكرٌت للعلوم  1005 دراسة نظرٌة للعالقة بٌن المعولٌة ودورة حٌاة المنتج

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

1 2 
 

12 
دام مخطط اتخاذ القرارات فً ضبط الجودة باستخ

 بارٌتو لتحدٌد ومعرفة أسباب غٌاب الطلبة

تكرٌت للعلوم  1007

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

3 22 
 

13 

المعرفة التسوٌقٌة ودورها فً تعزٌز األداء التسوٌقً 

دراسة مٌدانٌة فً عٌنة من المنظمات الصناعٌة  –

 فً محافظة صالح الدٌن

1022 

 

  

جامعة كركوك للعلوم 

 ادٌةاإلدارٌة واالقتص

2 1 

 

14 
استراتٌجٌة اإلصالح اإلداري فً العراق رؤٌة 

 استراتٌجٌة 

تكرٌت للعلوم  1022

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

 العدد الخاص 6
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 انعضء انؼذد انًعهذ يكاٌ انُشش ذأسٚخ انُشش انثؽٕز ٔانًماالخ انًُشٕسج خ

15 
دراسة استطالعٌة ألراء  –تقوٌم المناخ التنظٌمً 

 عٌنة من رؤساء األقسام العلمٌة فً جامعة تكرٌت

 كركوك للعلومجامعة  1021

 صادٌةاإلدارٌة واالقت

1 2 
 

16 
الشاملة فً  إدارة الجودةمدى إمكانٌة تبنً مبادئ 

 جامعة تكرٌت

تكرٌت للعلوم  1021

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

7 3 
 

17 
مدى إمكانٌة تبنً تطبٌق حلقات الجودة فً جامعة 

 تكرٌت

تكرٌت للعلوم  1023

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

20 2 
 

18 
المجلة العراقٌة   لمتعلمة دور ثقافة الجودة فً بناء المنظمة ا

 للعلوم اإلدارٌة 

23 47 
 

19 

تشخٌص مستوى جودة حٌاة العمل فً المدارس 

الثانوٌة دراسة تحلٌلٌة لعدد من المدارس الثانوٌة فً 

 محافظة أربٌل

تكرٌت للعلوم  1025

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

21 24 

 

21 

 مدى توافر ابعاد إدارة االحتواء العالً فً المنظمات

التعلٌمٌة دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن 

 فً جامعة تكرٌت

تكرٌت للعلوم  1026

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

2 28 

 

21 

الفاٌروسً فً شركات االتصال  قأدوات التسوٌ

العراقٌة بحث آلراء عٌنة من االفراد العاملٌن فً 

 شركات االتصال فً محافظة صالح الدٌن 

تكرٌت للعلوم  1026

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

3 30 

 



8 
 

 انعضء انؼذد انًعهذ يكاٌ انُشش ذأسٚخ انُشش انثؽٕز ٔانًماالخ انًُشٕسج خ

22 
للعلوم  تكرٌت 1027 دور ثقافة الجودة فً تعزٌز األداء االستراتٌجً 

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

23 33  
 1ج

23 
مؤشرات قٌادة المحٌط األزرق فً شركتً زٌن واسٌا 

 سٌل لالتصاالت فً العراق دراسة تحلٌلٌة 

تكرٌت للعلوم  1027

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

23 33 
 

24 
خصائص القٌادة الخادمة لدى القٌادات اإلدارٌة 

 لمنظمات التعلٌم العالً / جامعة تكرٌت نموذجا

تكرٌت للعلوم  1027

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

23 33 
 

25 

أثر الهضبة الوظٌفٌة فً االغتراب الوظٌفً دراسة 

استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً الشركة العامة 

 ٌة فً سامراءلصناعة االدو

تكرٌت للعلوم  1028

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

24 34  

 1ج

26 
تكرٌت للعلوم  1028 دور التصنٌف العالمً فً تعزٌز السمعة االكادٌمٌة

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

24 35  
 1ج

27 
تكرٌت للعلوم  1028 اسهام التشارك المعرفً فً تعزٌز البراعة التنظٌمٌة

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

24 36  
 1ج

28 
تكرٌت للعلوم  1028 أنواع الٌقظة االستراتٌجٌة مدخال للتجدٌد االستراتٌجً

 اإلدارٌة واالقتصادٌة

24 36  
 1ج

29 

دور استراتٌجٌة التمكٌن فً تعزٌز الوالء التنظٌمً 

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من األكادٌمٌٌن فً 

 جامعة كركوك 

تكرٌت للعلوم  1028

 صادٌةاإلدارٌة واالقت

24 37  

 1ج
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 انعضء انؼذد انًعهذ يكاٌ انُشش ذأسٚخ انُشش انثؽٕز ٔانًماالخ انًُشٕسج خ

31 

العالقة بٌن الذكاء العاطفً والصداقة التنظٌمٌة دراسة 

استطالعٌة آلراء عٌنة من األطباء فً دائرة صحة 

 كركوك 

تكرٌت للعلوم  1028

  اإلدارٌة واالقتصادٌة

24 37  

 1ج

31 
مجلة كلٌة القلم  27/8/1025 دور القبعات الست فً تعزٌز متطلبات األداء المتمٌز

 امعةالج

  
 

 

 تشاءاخ االخرشاع

N/A  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 انكرة انًؤنفح ٔانًرشظًح

 َٕػّ )يؤنف/يرشظى( انراسٚخ ػُٕاٌ انكراب خ

 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤذًشاخ انؼهًٛح

 يكاٌ االَؼماد انراسٚخ انؼُٕاٌ خ

 دٌ ظايؼح انضٚرَٕح/ األس 25/4/2001-24 انًؼهٕياذٛح ٔدٔسْا فٙ دػى انمذساخ االلرصادٚح انؼشتٛح 1 

 ظايؼح ذكشٚد/ انؼشاق  16/4/2009-15 دٔس اإليكاَاخ انزاذٛح فٙ ذؼضٚض انرًُٛح انشايهح 2
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 يكاٌ االَؼماد انراسٚخ انؼُٕاٌ خ

 انعايؼح انٓاشًٛح/ األسدٌ  26/4/2012-24 اعرشاذٛعٛاخ انرؼهٛى انؼانٙ ٔذخطٛظ انًٕاسد انثششٚح 3 

 ظايؼح كشكٕن / انؼشاق 8/4/2010-7 َؽٕ ضًاٌ انعٕدج فٙ يؤعغاذُا 4 

 ظايؼح كشتالء/ انؼشاق  2010/ 5/ 12-11 اخ الرصادٚح ٔإداسٚح سشٛذج فٙ ظم اَفراغ األعٕاق ٔاألصياخ انًانٛحَؽٕ آنٛ 5 

 ظايؼح ذكشٚد/ انؼشاق 11/5/2011-10 ذؽذٚاخ اإلصالغ االلرصاد٘ فٙ انؼشاق 6

 ح انضسلاء / األسدٌ ظايؼ 12/5/2011-10 انًؤذًش انذٔنٙ انؼشتٙ نضًاٌ ظٕدج انرؼهٛى انؼانٙ )انذٔسج األٔنٗ( 7

 انماْشج / يصش  10/9/2012-8 اإلداسج انششٛذج ٔتُاء دٔنح انًؤعغاخ     8

 انعايؼح انخهٛعٛح / انثؽشٍٚ  5/2012-4 انًؤذًش انؼشتٙ انذٔنٙ نضًاٌ ظٕدج انرؼهٛى انؼانٙ 9

 ياساخ ظايؼح انشاسلح /اال 5/2015-3 انًؤذًش انؼشتٙ انذٔنٙ نضًاٌ ظٕدج انرؼهٛى انؼانٙ 11

 2016/ 11-9 انًؤذًش انذٔنٙ انغادط نضًاٌ ظٕدج انرؼهٛى 11
ظايؼح انغٕداٌ نهؼهٕو 

 ٔانركُٕنٕظٛا



12 
 

 يكاٌ االَؼماد انراسٚخ انؼُٕاٌ خ

 انًؤذًش انذٔنٙ األٔل نكهٛح اإلداسج ٔااللرصاد 12
9/5/2017 -

10/5/2017 
 انعايؼح انهثُاَٛح انفشَغٛح

13 
 انًؤذًش انؼهًٙ انذٔنٙ األٔل نكهٛح انكراب انعايؼح

 
 تغذاد 13-14/2017

 ذكشٚد 29/2018-28 انًؤذًش انؼهًٙ انصانس نكهٛح اإلداسج ٔااللرصاد 14

 31/3/2019-29 انًؤذًش انؼهًٙ انذٔنٙ انصاَٙ نهؼهٕو اإلَغاَٛح ) تاتٛش ( 15
ظايؼح االَٛاػالء انذٍٚ كٛكٕتاخ 

 انؽكٕيٛح

 تغذاد 24/4/2019 انًؤذًش انؼهًٙ األٔل نكهٛح االياو انعايؼح 16

 ظايؼح انكٕفح  28/2019-27 نًؤذًش انذٔنٙ انغُٕ٘ انغاتغ نضًاٌ انعٕدج ٔاالػرًاد األكادًٚٙا 17

 انُذٔاخ ٔٔسػ انؼًم

 يكاٌ االَؼماد انراسٚخ انؼُٕاٌ خ

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد/  جامعة تكرٌت 13/4/1005 الرشوة والفساد اإلداري 1 

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد/  جامعة تكرٌت 11/4/1006 التوجهات االستراتٌجٌة فً ظل العولمة  2
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 يكاٌ االَؼماد انراسٚخ انؼُٕاٌ خ

 جامعة تكرٌت 1020 معاٌٌر جودة الجامعات العراقٌة  3

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد/  جامعة تكرٌت 1021 تقٌٌم وقٌاس جودة األداء الجامعً 4

 جامعة تكرٌت 1021 تقٌٌم وقٌاس جودة األداء الجامعً 5

 جامعة تكرٌت 1026 معاٌٌر جودة الجامعات العراقٌة 6

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد/  جامعة تكرٌت 1027 الترقٌات العلمٌة سبٌل الرصانة العلمٌة واالرتقاء االكادٌمٌة 7

8 

 المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة 22/1/1020-7 تقٌٌم وقٌاس جودة األداء الجامعً

 شرم الشٌخ

 جمهورٌة مصر العربٌة

9 
 القاهرةالمنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة  4/6/1021-1 كٌفٌة تحقٌق معاٌٌر االعتماد األكادٌمً فً الجامعات والكلٌات

 جمهورٌة مصر العربٌة

11 
- 20/20/1022 التخطٌط االستراتٌجً 

2/22/1022 

المؤسسة العربٌة للتدرٌب واالستشارات 

 اربٌل-والتحكٌم 

11 
 باكو / أذربٌجان  7/4/1027-3 برنامج اعداد مدقق داخلً معتمد 
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 يكاٌ االَؼماد انراسٚخ انؼُٕاٌ خ

12 
برنامج اعتمادٌة المختبرات بموجب المواصفة القٌاسٌة الدولٌة 

iso/ice/17025:2005 

 إسطنبول / الجمهورٌة التركٌة 23-10/2/1027

 

 

 

 

 نًُاصة انرٙ شغهٓاا

 انراسٚخ انًكاٌ انًُصة خ

 2007-2006 االلرصادكهٛح اإلداسج ٔ يمشس لغى إداسج األػًال / انذساعاخ انًغائٛح 1 

 كهٛح اإلداسج ٔااللرصاد يذٚش شؼثح انرغعٛم ٔانٕشائك 2
27/4/2005-26/10/2011 

 

 1/7/2018- 24/9/2017 كهٛح اإلداسج ٔااللرصاد سئٛظ نعُح انرشلٛاخ انؼهًٛح 3
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 انركشٚى ٔانعٕائض ٔكرة انشكش

 َٕع انًُػ  أعثاب انًُػ ذاسٚخّ انعٓح انًاَؽح خ

1 
جهود متمٌزة فً اللجنة العلمٌة لمؤتمر ضمان  16/3/1020 ٌم العالً والبحث العلمًوزٌر التعل

 الجودة

 شكر وتقدٌر

2 
جهود استثنائٌة فً حسم حاالت الطلبة  12/2/1020 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

 المشكوك فً صحة قبولهم

 شكر وتقدٌر

3 
 رشكر وتقدٌ جهود متمٌزة 22/4/1023 رئٌس الجامعة

4 
 شكر وتقدٌر جهود متمٌزة 2/8/1020 رئٌس الجامعة

5 
 شكر وتقدٌر جهود قٌمة مبذولة 28/2/1020 رئٌس الجامعة

6 
 شهادة جدارٌة مشاركة فً مؤتمر 7/3/1020 رئٌس جامعة كركوك

7 
/ 4/ 21 رئٌس جامعة كربالء

1020 

 شهادة جدارٌة مشاركة فً مؤتمر

8 
 شكر وتقدٌر تمٌزةجهود م 20/5/1008 رئٌس الجامعة

9 
 شكر وتقدٌرجهود متمٌزة فً اللجنة المركزٌة لجودة  16/8/1006 رئٌس الجامعة
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 َٕع انًُػ  أعثاب انًُػ ذاسٚخّ انعٓح انًاَؽح خ

 التعلٌم العالً

11 
 شكر وتقدٌر تدقٌق وثائق طلبة الجامعة 23/5/1005 رئٌس الجامعة

11 
 شكر وتقدٌر جهود متمٌزة فً ندوة علمٌة 12/4/1006 رئٌس الجامعة

12 

الحصول على تقدٌر امتٌاز فً تقٌٌم األداء  27/3/1004 رئٌس الجامعة

 1003-1002السنوي

 شكر وتقدٌر

13 

الحصول على تقدٌر امتٌاز فً تقٌٌم االداء  20/3/1006 رئٌس الجامعة

 1005-1004السنوي

 شكر وتقدٌر

14 

الحصول على تقدٌر امتٌاز فً تقٌٌم االداء  15/4/1007 رئٌس الجامعة

 1006-1005السنوي 

 دٌرشكر وتق

15 

الحصول على تقدٌر امتٌاز فً تقٌٌم االداء  10/20/1008 رئٌس الجامعة

 1007-1006السنوي 

 شكر وتقدٌر

16 

الحصول على تقدٌر امتٌاز فً تقٌٌم االداء  6/21/1008 رئٌس الجامعة

 1008-1007السنوي 

 شكر وتقدٌر
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 َٕع انًُػ  أعثاب انًُػ ذاسٚخّ انعٓح انًاَؽح خ

17 

الداء الحصول على تقدٌر امتٌاز فً تقٌٌم ا 11/2/1022 رئٌس الجامعة

 1020-1008السنوي 

 شكر وتقدٌر

18 
 شكر وتقدٌر الجامعة تأسٌس( عام على 14مرور)ذكرى  25/3/1021 رئٌس الجامعة

19 
 شكر وتقدٌر تقدٌر للجهود المتمٌزة 7/2/1023 رئٌس الجامعة

21 
 شكر وتقدٌر تقدٌر للجهود المتمٌزة 11/2/1023 رئٌس الجامعة

21 
م رئٌس جهاز االشراف والتقوٌ

 العلمً 

تثمٌن جهود المشاركة فً مشروع التصنٌف  22/22/1026

 الوطنً لجودة الجامعات العراقٌة 

 شكر وتقدٌر

22 
عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة  

تقدٌر للجهود المشاركة فً لجنة إقرار عناوٌن  27/20/1027

 اطارٌح الدكتوراه 

 شكر وتقدٌر

23 
قتصاد/جامعة عمٌد كلٌة اإلدارة واال

 بغداد

 شكر وتقدٌر تثمٌن جهود علمٌة 12/20/1027

24 
عمٌد كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة  

تقدٌر للجهود المشاركة فً لجنة مناقشة طلبة  11/2/1028

 الدراسات العلٌا / الماجستٌر 

 شكر وتقدٌر
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 َٕع انًُػ  أعثاب انًُػ ذاسٚخّ انعٓح انًاَؽح خ

25 
عمٌد كلٌة اإلدارة واالقتصاد/ الجامعة 

 العراقٌة

 شكر وتقدٌر تثمٌن جهود علمٌة 27/21/1028

26 
وزارة الداخلٌة /المعهد العالً 

 للتطوٌر األمنً 

 شكر وتقدٌر تثمٌن جهود علمٌة  3/2/1010

27 
 شكر وتقدٌر تقدٌر للجهود المتمٌزة 1/1/1010 رئٌس الجامعة

 

 

 


