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 الثياًاخ الشخصيح  .1

 االصن : عثذالضالم علي حضيي الٌىري 

 salamalnoori@yahoo.comالعٌىاى الثزيذي: 

  00964 7809160019رقن الوىتايل 

 1966التىلذ : 

  هذرس اللقة العلوي : 

 الشهادج الحاصل عليها : دكتىراٍ

 : ادارج االعوالالعام  التخصص

 التخصص الذقيق :ادارج اصتزاتيجيح و ادارج الجىدج  

 الذوراخ:  .2

 مكان انعقاد الدورة               الجهة المانحة  عنوان الدورة التدريبية  ت

1.  ISO 9001 :2008 Awareness Seminar  
ISO 9001:2008 Internal Audit 

Training  

BM TRADA TRINING   3122العراق 

2.  Internal Auditing for ISO 9001:2008 Abacus Quality 
Training Services  

  3123لبنان  

3.  ISO 9001:2008 Quality Management 
System Auditor / Lead Auditor 

Course  

Abacus Quality 
Training Services 

 3123لبنان  

4.  International Certified Trainer in 
Quality for Higher Education   

Heaton Education   3124تركٌا 

5.  Training of Trainers  Heaton Education  3124االردن 
 3127عمان  البنك الدولً  بناء قدرات قٌادات الجودة فً التعلٌم العالً   .6
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 الوقزراخ التي درصها  .3

  المرحلة  القسم   المقرر الدراسي  

  االولى  جمٌع اقسام كلٌة االدارة واالقتصاد االدارة  مبادئ  .1

المرحلة  قسمً ادارة االعمال واالدارة العامة ادارة الموارد البشرٌة   .2
 الثانٌة 

 

المرحلة  اقسام ادارة االعمال واالدارة العامة والمحاسبة ادارة التسوٌق   .3
 الثانٌة 

 

نظرٌة المنظمة   .4
 والسلوك التنظٌمً

المرحلة  اقسام ادارة االعمال واالدارة العامة
 الثالثة

 

5.      

المرحلة  قسم ادارة االعمال ادارة الجودة   .6
 الثالثة

 

المرحلة  قسم ادارة االعمال االدارة االستراتٌجٌة  .7
 الرابعة

 

اخالقٌات الوظٌفة   .8
 العامة

المرحلة  قسم االدارة العامة
 الرابعة

 

 

 الشهادات المهنية  .4

 Abacusهي هٌظوح     Lead auditor ISO 9001:2008رئيش هذققي جىدج  .أ 

Quality Training Services Inc. certificate No. LA431  

 Abacusهي هٌظوح     Internal  auditing ISO 9001:2008هذقق جىدج داخلي   .ب 

Quality Training Services Inc. certificate No. AQTS – IA031     

- BMهي هٌظوح     Internal  auditor ISO 9001:2008هذقق جىدج داخلي   .ج 

TRADA    

 / Training of Trainers, certificate No SW/JRN شهادج تذرية هذرتيي   .د 

ALN/0812   

  International  certified   لتعلين العاليللجىدج في االوذرب الذولي شهادج   .ٍ 

Trainers in Quality for Higher education   No SW/LBN / ALN/1212   

 

  التي يقيوها هزكز التعلين الوضتوز وخذهح الخزيجيي هحاضز في العذيذ هي الذوراخ .5

 

 

 



 انتٍ شغههب انًُبصت .6

 الى  للفترة من  المنصب  ت

 24/2/3121 3112/ 21/ 2 مقرر مجلس ضمان الجودة فً جامعة االنبار   .1

 32/2/3123 24/2/3121 جامعة االنبار مدٌر شعبة تقوٌم االداء الجامعً  .2

 41/23/3124 3123/ 32/2 جامعة االنبار مدٌر شعبة التدرٌب والدعم الفنً   .3
جامعة  ممثل حوكمة الجامعة فً البنك الدولً  .4

 االنبار 
 لحد االن 23/3/3125

 لحد االن 22/7/3126 جامعة االنبار   لرئٌس قسم ادارة االعما  .5
 مدٌر قسم ضمان الجودة واالعتماد االكادٌمً  .6

 جامعة الفلوجة
 لحد االن 35/8/3126

 

 

 في الذورياخ والوؤتوزاخالثحىث الوٌشىرج  .7

    المجلة  عنوان البحث  

أثر راش انًبل انفكرٌ فٍ تحطٍُ االداء   .1

 انجبيعٍ

انًؤتًر انعرثٍ االول حىل 

 رأش انًبل انفكرٌ انعرثٍ 

 ضهطُخ عًبٌ 4/2013/ 28-30

يذي ايكبَُخ تطجُك ادارح انجىدح انشبيهخ   .2

 فٍ يطتشفً انريبدٌ انعبو

 انعراق  يجهخ جبيعخ االَجبر 

ادارح عاللبد انسثىٌ واثرهب عهً انًُسح   .3

 انتُبفطُخ 

 انعراق 2012 يجهخ جبيعخ االَجبر 

َظرَخ تعذد اًَبط انمُبدح انًعبصرح   .4

 واثرهب عهً االداء انًتًُس  

انًؤتًر انعهًٍ انثبٍَ نكهُخ 

االدارح وااللتصبد / جبيعخ 

 االَجبر 

 انعراق 2013تشرٍَ اول  23-24

اضتراتُجُخ ادارح انًىارد انجشرَخ نجمبء   .5

 انًُظًبد فٍ ثُئخ تُبفطُخ عبنًُب

يؤتًر تًُُخ انًىارد 

انجشرَخ فٍ انىطٍ انعرثٍ 

 / انتحذَبد وافبق انًطتمجم 

انطىداٌ  2013تشرٍَ ثبٍَ  7 – 6

 انخرطىو

حىكًخ انجبيعبد واالعتًبد األكبدًٍَ   .6

 ودورهًب فٍ تحمُك انرَبدح انجبيعُخ

انًؤتًر انعرثٍ انذونٍ 

 انثبنث عشر نهحىكًخ

 عًبٌ -االردٌ  2013دَطًجر  29 – 27

جبهسَخ انجبيعبد انعرالُخ نالعتًبد   .7

 وضًبٌ انجىدح

انًُظًخ انعرثُخ نهتًُُخ 

االدارَخ / انًجهخ انعرثُخ 

 الدارح 

انًجهذ انراثع وانثالثىٌ 

 2014انعذد انثبٍَ 

 يصر 

ادارح االحتىاء انعبنٍ نهعبيهٍُ وعاللتهب   .8

 ثبنًُسح انتُبفطُخ 

يجهخ جبيعخ االَجبر نهعهىو 

واالدارَخ انعذد االلتصبدَخ 

(11) 

 انعراق 2014

ادارح انتغُُر فٍ انجبيعبد انتحذَبد   .9

 وانًمىيبد

انًؤتًر انذونٍ انعهًٍ 

حىل ادارح انتغُُر فٍ عبنى 

 يتغُر 

 االردٌ عًبٌ 2014اكتىثر  28 – 27

انحبكًُخ وعاللتهب ثعًهُخ انًىازَخ   .11

 انعبيخ : يُظىر يفبهًٍُ

يؤتًر انحكبيخ وانًىاطُخ 

 ودونخ انمبَىٌ 

انًغرة /  2014دَطًجر  8-10

 تطىاٌ
تطىَر انًمذراد االثذاعُخ نهًىارد   .11

 انجشرَخ يٍ يُظىر فهطفٍ اضتراتُجٍ  

يؤتًر تحذَبد تًُُخ 

انًىارد انجشرَخ فٍ انىطٍ 

انعرثٍ فٍ انمرٌ انحبدٌ 

 وانعشرٍَ 

انًغرة /  2014دَطًجر  15-16

 اغبدَر



َحى رؤَخ اضتراتُجُخ نجبهسَخ   .12

انجبيعبد انعرالُخ نالعتًبد االكبدًٍَ 

 وانتصُُف انعبنًٍ 

انًؤتًر انعرثٍ انذونٍ 

انخبيص نضًبٌ جىدح 

 انتعهُى انعبنٍ

االيبراد  2015/ 3/ 3-5

انعرثُخ انًتحذح 

/ جبيعخ 

 انشبرلخ
13.   

The readiness of Anbar 

University for quality 

assurance and accreditation 

in accordance with the 

Standards Association of 

Arab Universities : A Case 

Study,  

  

 

 World Bank 

Group/Centre for 

Mediterranean 

Integration  

Empowering 

Higher Education 

Institutions 

through 

Information 

Sharing and 

Improved 

Governance   

 

 May 12-14, 2015   

 

 Beirut, 

Lebanon   

 

 عضىيح اللجاى .8

 اسم اللجنة ت

 متحانٌة لقسم ادارة االعمالإلعضو اللجان االمتحانٌة المركزٌة  اضافة الى رئاسة اللجنة ا  .1
 رئٌس لجنة فحص جامعة الفلوجة لتسجٌلها فً اتحاد الجامعات العربٌة   .2
 عضو فً المكتب االستشاري لكلٌة االدارة واالقتصاد  .3
 عضو لجنة تقٌٌم مختبرات جامعة الفلوجة   .4
   QSعضو لجنة تقٌٌم جامعة االنبار لتصنٌف   .5

 عضو لجنة االستراتٌجٌة الوطنٌة لجامعة االنبار   .6
 اعداد دلٌل جامعة الفلوجةعضو لجنة   .7
 عضو لجنة اعداد استمارة وصف المقرر الدراسً  .8
 عضو لجنة االستراتٌجٌة الوطنٌة لجامعة الفلوجة  .9

 عضو مجلس تحسٌن جودة كلٌات العلوم االدارٌة 
 عضو لجنة اعداد دلٌل اجراءات جامعة الفلوجة 

 االمرٌكٌة  IREXعضو لجنة تقوٌم جامعة االنبار على وفق معاٌٌر منظمة 

 


