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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        عمر قيس جميل :     ـم ـــــــــاالســ

  4/2/1981   : تاريخ الميـالد 

 متزوج   الحالة الزوجية :

 ناثنا   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

     تنظيمي السلوك نظرية المنظمة والدارة العامة / الا:        صــالتـخـص

 تدريسي :        ةــــــظيفالو

    مدرس    الدرجة العلمية :

  االدارة العامةقسم  كلية االدارة واالقتصاد / :       عنوان العمل

 العمل   :       هاتف

 07811465001:         الهاتف النقال

 is@uoanbar.edu.iqec.omarqa   كتروني :لاالالبريد 
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2006 كلية االدارة واالقتصاد  االنبار 

 2015 ادارة المال واالعمال كلية  جامعة آل البيت  املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 ىال -من الفترة  الجهة الوظيفة ت

  2010-2006 جامعة االنبار  –كلية االدارة واالقتصاد  معاون مالحظ  1

 2015 -2011 جامعة االنبار  –كلية االدارة واالقتصاد  مالحظ  2

 2019 - 2015 جامعة االنبار  –كلية االدارة واالقتصاد    مساعد  مدرس 3

 2019 جامعة االنبار  –كلية االدارة واالقتصاد   مدرس   4

5    

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 ىال -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2017 – 2016 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 1

 2018 – 2017 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 2

 2019 – 2018 جامعة االنبار صادكلية االدارة واالقت 3

 2020- 2019 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 4

 2021 -2020 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 5

 

 قمت بتدريسها. يرابعاً : المقررات الدراسية الت 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2017و    2016 مبادئ االدارة  ادارة االعمال واالقتصاد  1

 2018و   2017 ادارة الموارد البشرية  ادارة االعمال  2

 2017 ادارة الجودة الشاملة  ادارة االعمال 3

 2017 تكنولوجيا المعلومات  ادارة االعمال 4

 2016 السياسات العامة  ادارة االعمال فرع االدارة العامة  5

 2017و    2016 منظمات المجتمع المدني  ادارة ادارة االعمال فرع االدارة العامة 6

 2017و    2016 اخالقيات الوظيفة العامة  ادارة االعمال فرع االدارة العامة 7

 2017 التطوير االداري   ادارة االعمال فرع االدارة العامة 8

 2018 السلوك التنظيمي ادارة االعمال 9

 2019 السلوك التنظيمي ادارة االعمال 10



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 2020 مبادئ اإلدارة العامة دارة العامةاال 11

 2021 مبادئ اإلدارة العامة + تطور الفكر  االدارة العامة 12

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ساً: خام 

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

مشاركة  جامعة االنبار / كلية العلوم 2017 العلم والطاقة ركيزتا االعمار  1

 حضور 
التخطيط االستراتيجي  2

 للجامعة المنتجة 

جامعة االنبار / كلية االدارة  2017

 واالقتصاد واال

جنة عضو ل

 تحضيرية 
الدور التمويلي للمنظمات  3

الدولية والمجتمع المدني في 

 اعمار محافظة االنبار 

مشاركة  ةجامعة االنبار / كلية االدار 2018

 حضور
مشاكل التحاسب الضريبي في  4

محافظة االنبار للمدة من 

2014 - 2017 

مشاركة  جامعة االنبار / كلية االدارة 2018

 حضور
الحكم الرشيد والتنمية  5

 ركيزتا المستدامة 

 عضو لجنة جامعة االنبار / كلية االدارة 2019

االرشاد التربوي والنفسي  6

 للطالب الجامعي

 حضور جامعة االنبار / كلية االدارة 2018

آلية ملئ استمارة تقييم االداء  7

 الجامعي 

 حضور جامعة االنبار / كلية االدارة 2018

 حضور جامعة االنبار / كلية االدارة 2018 االعتدال في الخطاب الديني  8

سبل النهوض في القطاع  9

 الخاص 

 حضور جامعة االنبار / كلية االدارة 2019

 
االرتجال التنظيمي وإدارة  10

 االزمات

 محاضر  جامعة االنبار / كلية االدارة 2020

الية تطبيق المعايير الوطنية  11

 للمختبر التعليمي 

  حضور جامعة االنبار / كلية االدارة 2021

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية دسسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

  حضور حلقة نقاشية 

  سة في حلقة نقاشيةمقرر جل

  حلقة نقاشيةمحاضر في 

  ورشة عملحضور 

  مشاركة في دورة 

  حضور ورشة عمل 

  حضور ندوة علمية 
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 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

  حضور ورشة عمل

  حضور مؤتمر دولي 

  محاضر في مركز التعليم المستمر 

 

 . عليمير التأو تطوتمع اجملئة وا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيسابع 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

عات جامفي التطوير التنظيمي في ال واثرها الثقافة التنظيمية  1

 االردنية الرسمسة في اقليم الشمال 

مجلة جامعة االنبار 

للعلوم االقتصادية 

 واالدارية

2016 

:  شاملةإدارة الجودة المبادئ أثر االنماط القيادية في تطبيق  2

و جات الغذائية في ابمنتلي الشركة العامة لبحث تطبيقي ف

 غريب

 

 2018 مجلة جامعة االنبار

 تفي فاعلية القرارا تأثيرها أنماط االتصاالت االدارية  3

ية االستراتيجية لدى المديرية العامة لترب االستراتيجية 

 بيلاالنبار في الموقع البديل في الرمادي والممثلية في ار

 والسليمانية.

 

 2019 نانيرمجلة د

دراسة  –دور التفكير االستراتيجي في السلوك االبداعي  4

استطالعية الرآء عينة من القيادات العاملة في جامعة 

 تكريت 

مجلة المعارف 

  الجامعة

2018 

 دور ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء مدخل لدعم 5

ة ندراسة استطالعية الراء عي –عملية التعليم االلكتروني 

 من اعضاء الهيئية التدريسية في جامعة االنبار 

 2020 مجلة جامعة االنبار

: بحث مقارن في إطار محدداتهقياس اتجاه معنى العمل  6

 ارآلراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعتي ديالى واألنب

مجلة اقتصاديات 

 االعمال

2021 

 

 شهادات التقدير.و اجلوائز و تب الشكر ك: ثامنًا 

 تاب الشكر او اجلائزة أوك ت

 الشهادة

 السنة اجلهة املاحنة 

 2008 ة واالقتصاد كلية االدار -جامعة االنبار شهادة مشاركة  1

 2010 ة واالقتصاد كلية االدار -جامعة االنبار شهادة مشاركة  2

 2010 ركز التعليم المستمر م -جامعة االنبار شهادة مشاركة  3

م المستمر مركز التعلي -االنبار جامعة شهادة مشاركة  4

 واالقتصاد 

2010 

 2010 رئيس جامعة االنبار  شكر وتقدير 5

جامعة  –عميد كلية االدارة واالقتصاد  شكر وتقدير  6

 رمادي  –االنبار 

2010 

جامعة  –عميد كلية االدارة واالقتصاد  شكر وتقدير  7

 رمادي  –االنبار 

2010 

جامعة  –االدارة واالقتصاد  عميد كلية شكر وتقدير  8

 رمادي  –االنبار 

2012 

جامعة  –عميد كلية االدارة واالقتصاد  شكر وتقدير  9

 رمادي  –االنبار 

2013 
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 2015 عمان  –المستشار الثقافي  تهنئة وشكر  10

جامعة  –عميد كلية االدارة واالقتصاد  شكر وتقدير  11

 رمادي  –االنبار 

2016 

 2017 رئيس جامعة االنبار  رية شهادة تقدي 12

 2017 رئيس جامعة االنبار  شكر وتقدير 13

جامعة  –عميد كلية االدارة واالقتصاد  شكر وتقدير  14

 رمادي  –االنبار 

2017 

 2017 جامعة االنبار –كلية كعلوم  شهادة تقديرية  15

 2018 رئيس جامعة االنبار  شكر وتقدير 16

 2019 امعة االنبار رئيس ج شكر وتقدير 17

 2019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير 18

 2020 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 19

 2021 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير 20

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: تاسعًا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2021 ا ياتهنظرويمي مدارس اإلدارة تطور الفكر اإلداري والتنظ 1

2   

3   

4   

5   

 

  


