
 

 

 

 

 

 
 

 

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ةالذاتي ةالسير

 

 
    كامل نصيف جاسم الفهداوي احمد ـم:ـــــــــاالســ

  1978 /3 /2 الميـالد:تاريخ 

 متزوج الزوجية:الحالة 

 3 األوالد:دد ــعـــ

 مسلم الديـــــــــــانة:

  تفكير استراتيجي + موارد بشرية :صــالتـخـص

 تدريسي :ةالوظيف

  ماجستير الدرجة العلمية:

       قسم االدارة العامة–كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة االنبار لعمل: عنوان ا

 07905664573 :النقالالهاتف 

 ahmed.kamil@uoanbar.edu.iq كتروني:اإللالبريد 
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 العلمية.المؤهالت  أوالً: 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2003 ة واالقتصاد االدار العراق  –االنبار 

 2018  االدارة واالقتصاد  لعراقا -بغداد  املاجستري

 هالدكتورا

 

- - - 

 - - - أخرى

 

  .الوظيفيالتدرج  ثانياً: 

 

 

 

 

 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2009 -2005 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار   معاون مالحظ 1

 2013-2009 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار  مالحظ 2

 2016 - 2014 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار  رئيس مالحظين 3

 2018 -2016 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار  معاون مدير 4

  -2018 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار  مدرس مساعد 5
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 الجامعي.التدريس  ثالثاً: 

 ىال -من الفترة   الجامعة لمعهد / الكلية()ا  الجهة ت

 2020 جامعة االنبار كلية العلوم 1

 -  2021 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 2

 

 قمت بتدريسها. التيالمقررات الدراسية  رابعاً: 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2019 حقوق انسان علوم احلياةقسم  1

 2019 حقوق انسان اجليولوجيقسم  2

 2021 إدارة تسويق اإلدارة العامةقسم  3

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ساً: خام 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

 بوسرت حضور(

 حضور   كلية االدارة واالقتصاد 2008 النظام احملاسيب احلكومي 1

 حضور رئاسة اجلامعة  2009 إدارة املخازن  2

 حضور   كلية االدارة واالقتصاد 2019 بنياستطوير املمارسات احملاسبية للمح 3
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  االخرى.األنشطة العلمية  ا:سادس 

 خارج الكلية داخل الكلية

 رةاتعاون مشرتك بني كلية اإلد   ال يوجد

 اربواالقتصاد ودائرة صحة االن

 

 التعليم.ر أو تطويمع جملتئة وافى جمال التخصص خلدمة البيا: املشروعات البحثية سابع 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 دادة بغدور التفكير االستراتيجي في تمكين الموارد البشرية في محافظ 1
 2017 اهلند

2 
دور التبصر االستراتيجي في بناء شخصية المنظمة دراسة 

لشعب في تحليلية لعينة من مديري االقسام ومسؤولي ا

 المديرية العامة لتربية محافظة بغداد الكرخ الثالثة

 2021 سكوباس

ة راسدتأثير البراعة التنظيمية على الرشاقة التنظيمية،  3

تم تطبيقها على عينة من موظفي شركة تسويق النفط 

 )سومو

 2021 سكوباس

 

 

 والدولية.اهليئات العلمية احمللية عضوية  :اثامن 

 2021جامعة االنبار /  –قتصاد ة واالالداركلية القسم االدارة العامة / حانية عضو اللجنة االمت -1

 2021نبار / جامعة اال– عضو اللجنة االرشادية لطلبة كلية االدارة واالقتصاد -2

 2020/ درئيس جلنة االرشاد الرتبوي لكلية اإلدارة واالقتصا  -3
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 .شهادات التقديرواجلوائز  الشكر،كتب ًا: تاسع 

 السنة اجلهة املاحنة  ةيرة التقديتاب الشكر أو الشهادك ت

 3 الوزير شكر وتقدير 1

 7 رئيس اجلامعة شكر وتقدير 2

 14 عميد الكلية شكر وتقدير 3

 1 رئيس اجلامعة شهادة تقديرية  4

 3 عميد الكلية شهادة تقديرية  5

 


