
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 السيرة الذاتية
 

 

 

 

 عبو الهيتي خميس ناصر دمحم. د .أ:   االســــــــــــم   

  8/7/4691: تاريخ الميـالد  

 متزوج: الحالة الزوجية 

 9:    عـــــدد األوالد  

 مسلم:  الديـــــــــــانة   

 ادارة استراتيجية       -ادارة اعمال:   التـخـصــص    

 تدريسي:   الوظيفة     

 استاذ :    الدرجة العلمية 

 كلية االدارة واالقتصاد           –جامعة االنبار :   عنوان العمل   

     07601740900:    هاتف العمل   

 07902710533:   الهاتف النقال  

 dr.khamees_mohammed@uoanbar.edu.iq: البريد اإللكتروني 
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 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  العلمية الدرجة 

 بكالوريوس

 

 1986 قسم ادارة االعمال -االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

 1993 قسم ادارة االعمال -االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2007 قسم ادارة االعمال -االدارة واالقتصاد جامعة بغداد

 



 

 

 

 

 

 
 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010 -2008 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة االنبار رئيس قسم االدارة العامة  1

 قسم ضمان الجودة -رئاسة جامعة االنبار مدير التدريب والدعم الفني 2

 واالعتماد االكاديمي

2010- 2013 

 2013 -2013 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة االنبار رئيس قسم ادارة االعمال 3

4 
 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة االنبار عميد كلية

2013 - 2017 

ا   . التدرج الوظيفي : ثانيا

ا   .المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها: رابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1996 -1995 المنظمةنظرية  -0العلوم السلوكية  -1ادارة الموارد البشرية  -4 قسم االدارة والتنظيم 1

 تنمية المنظمة  -0اساليب التنظيم   -1ادارة الموارد البشرية   -4 قسم العلوم االدارية 2

 الرقابة االدارية -1

 نظرية المنظمة  -9مبادئ االدارة  -9

 

 

 التنظيم المنظمة

1996- 1997  

 تنمية المنظمة -0  اساليب التنظيم -1ادارة الموارد البشرية   -4 قسم العلوم االدارية 3

 الرقابة االدارية -1 

 Eالمراسالت التجارية  -7نظرية المنظمة    -9مبادئ االدارة  -9

1997- 1998   

 قسم العلوم المالية 4

 والمصرفية 

        2003-2002 نظم المعلومات االدارية -0ادارة مؤسسات   -1مبادئ ادارة االعمال  -4



 

 

 

 

 

 
 

 قسم العلوم المالية 5

 والمصرفية 

           2004-2003 نظم المعلومات االدارية -0ادارة مؤسسات   -1مبادئ ادارة االعمال  -4

 قسم العلوم المالية 6

 والمصرفية 

 نظم المعلومات االدارية -0ادارة مؤسسات   -E 0المراسالت التجارية  -4

 اساليب كمية   -1

2004-2005        

 قسم العلوم المالية 7

 والمصرفية 

 نظم المعلومات االدارية -0ادارة مؤسسات   -0تقييم قرارات االستثمار  -4

 اساليب كمية   -1

2005-2006        

 قسم االدارة العامة و 8

 قسم االقتصاد

 

 

 

 

 

 

 نظرية المنظمة  -E 0قراءات ادارية  -1مبادئ االدارة العامة  -4

 مبادئ ادارة االعمال  -1

2005- 2006 

 2007 -2006 ادارة االنتاج والعمليات -0ادارة مالية   -E 1قراءات ادارية   -4 االدارة العامة قسم 9

 ادارة اعمال دولية -0ادارة مالية   -E 1قراءات ادارية  -4 قسم االدارة العامة 10

 ادارة استراتيجية -9ادارة االنتاج والعمليات    -1

 

2007- 2008 

 ادارة اعمال دولية -0ادارة مالية   -E 1قراءات ادارية  -4 قسم االدارة العامة 11

 ادارة استراتيجية -9ادارة االنتاج والعمليات    -1

 

2008- 2009 

 -1ادارة االنتاج والعمليات         - 0ادارة اعمال دولية   -1ادارة مالية   -4 قسم االدارة العامة 12

 ادارة مصارف

 

2009- 2010 

 ادارة االنتاج والعمليات         - 0ادارة اعمال دولية    -1ادارة مالية   -4 العامةقسم االدارة  13

 ادارة مصارف -1

 

2010- 2011 



 

 

 

 

 

 
 

 ادارة استراتيجية - 0ادارة مصارف    -1نظرية المنظمة   -4 قسم االدارة العامة 14

 

2011- 2012 

 ادارة االمدادات -0استراتيجية    ادارة  -1نظرية المنظمة   -4 قسم االدارة العامة 15

 

2012- 2013 

 قسم ادارة االعمال و 16

 قسم االقتصاد

 

 2014 -2013 مبادئ ادارة االعمال -0ادارة مالية    -1مبادئ االدارة   -4

 قسم ادارة االعمال و 17

 قسم المحاسبة

 2015 -2014 ادارة مالية -4

 قسم ادارة االعمال و 18

 قسم المحاسبة

 2016 -2015 مالية   ادارة   -4

 قسم ادارة االعمال و 19

 قسم المحاسبة

 2017 -2016 ادارة االنتاج والعمليات         - 1ادارة مالية       -4

 قسم ادارة االعمال و 20

 قسم المحاسبة

 2018 -2017 ادارة مالية -4

 2019 -2018 ادارة اعمال دولية    -1ادارة مالية     -4 قسم ادارة االعمال 21

 2020 -2019 ادارة مالية  -0ادارة المعرفة    -1ادارة اعمال دولية    -4 قسم ادارة االعمال 22

 ادارة موارد بشرية  -0ادارة المعرفة    -1ادارة اعمال دولية    -4 قسم ادارة االعمال 23

 ادارة االنتاج والعمليات         -1

2020- 2021 

 

 

ا   .والندوات العلمية التي شارك فيهاالمؤتمرات : خامسا

  .جامعة الزيتونة االردنية - االعمال االلكترونية في العالم العربي -4

/ جامعة االنبار  -افاق التنمية المستقبلية في ضوء سياسات االصالح االقتصادي االداري المعاصر  -1

 .كلية االدارة واالقتصاد



 

 

 

 

 

 
 

كلية االدارة / جامعة االنبار  -وتتحقق الرفاهيةبالمعرفة االدارية واالقتصادية تسموا الشعوب   -0

 .واالقتصاد

 .كلية المعارف الجامعة -النهوض بالبحث العلمي خطوة اساسية في بناء العراق الموحد -1

 .اربيل_ جامعة جيهان  -المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم االدارية والمالية -9

جامعة االنبار  -دعامتا التطور االقتصادي:المستدامة الحكم الرشيد والتنمية المؤتمر العلمي الثالث   -9

 .كلية االدارة واالقتصاد/ 

كلية  -المؤتمر العلمي الثاني لكلية دجلة والمؤتمر االول للدراسات االنسانية واالقتصادية والقانونية -7

 .دجلة الجامعة

 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة االنبار -ندوة ادارة الجودة الشاملة -8

 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة االنبار -دور الدولة في ادارة االزمة وصناعتها ندوة -6

 .كلية الحاسوب/ جامعة اال نبار -ندوة التخطيط االستراتيجي -10

 .كلية الصيدلة/ جامعة اال نبار -ندوة اليات تحسين اداء الكلية -11

 .كلية االدارة واالقتصاد/ االنبارجامعة  -ندوة ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي -12

 .جامعة االنبار بالتعاون مع محافظة االنبار -ندوة التخطيط السليم ركيزة -13

كلية االدارة   / جامعة االنبار -ندوة تداعيات انخفاض اسعار النفط على واقع االقتصاد العراقي -14

 .واالقتصاد

 .جامعة االنباررئاسة  -ندوة هجرة الشباب العراقي الى اوربا -15

كلية االدارة / جامعة االنبار -نحو صياغة معايير محاسبية ذات جودة عالية في العراق ندوة -16

 .واالقتصاد

 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة االنبار -التخطيط االستراتيجي للجامعة المنتجة ندوة -17

 .االدارة واالقتصادكلية / جامعة االنبار -جودة مخرجات التعليم العالي ندوة -18

 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة االنبار -ندوة مهارات ادارة الصف -19

 .داخل الكلية والجامعة وخارجها -العديد من الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية -20

 .المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم : سادسا

 السنة مكان النشر البحثأسم  ت

1 

 2004 كلية المعارف الجامعة توافق االستراتيجية ونظم ودعم القرار



 

 

 

 

 

 
 

2 
 التنافسية قوة في ظل العولمة 

 الجديدة

مجلة العلوم االقتصادية 

كلية االدارة / واالدارية 

 جامعة بغداد –واالقتصاد 

2006 

3 

 القضايا االخالقية لتكنولوجيا المعلومات
المعارف  مجلة كلية

 الجامعة
2006 

4 
دراسة : راس المال المعرفي ومؤشرات قياسه

 تأصيلية فلسفية

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
2010 

5 
تاثير الثقافة التنظيمية في تبني نظام االدارة البيئية 

 41004االيزو

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
2012 

6 

تأثير ادارة عالقات الزبون في تحقيق الميزة 

 التنافسية

مجلة كلية المعارف 

 الجامعة
2013 

7 
مدى امكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة ومستوى 

دراسة ميدانية الراء عينة من : العالقة بين ابعادها 

 العاملين في المستشفى

مجلة كلية المعارف 

 الجامعة
2017 

8 
استراتيجيات التدريب دور ممارسات 

دراسة : والتطوير في تحسين األداء الوظيفي 
 ميدانية في قطاع التعليم االهلي العرافي

مجلة كلية المعارف 

 الجامعة
2018 

9 
E-Government Strategies as a Modern 

Perspective  of Learning Organization: a 

Practical Study in the Directorate Work-

Iraq of Anbar  

 
UTOPIA Y PRAXIS 

LATINO AMERICANA 

 

2020 



 

 

 

 

 

 
 

10 Developing the Knowledge Workers Model 

for Core Competencies Management in 

Iraqi Higher  Education Institutions 

 

 

Journal of Reviews 

on Global Economics 

 

2020 

11 The Role of Intellectual capital Strategies 

in raising the level of Organizational 

performance: Field research in the 

Directorate of Municipalities of Anbar 

 

International Journal 

of Innovation, 

Creativity and 

Change 

2021 

12 
: عالقة التشارك المعرفي في دعم االداء االبداعي

دراسة استطالعية في عينة من مؤسسات التعليم 

 العالي

مقبول للنشر في مجلة 

تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

2021 

13 
خالل التفكير تعزيز القدرات االبداعية من 

دراسة تطبيقية في عينة من : االستراتيجي

 المصارف الخاصة العراقية

مقبول للنشر في مجلة 

تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

2021 

ا   .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : سابعا

 لجنة عمداء تخصصات العلوم االدارية واالقتصادية -4

 الموارد المعرفية لمناهج العلوم االدارية واالقتصادية في الجامعات العراقيةلجنة تحديث وتطوير  -1

 لجنة وضع ضوابط ومفاهيم تحد من ظاهرة االلحاد التي تؤثر في الجامعات العراقية -0

 الجنة العلمية لمؤتمر القيادات الرشيدة واالصالح االقتصادي -1

 لجنة تصحيح وتدقيق االمتحانات التقويمية الوزارية -9

 ة ضمان الجودة واالعتماد في الجامعةلجن -9

 لجنة دراسة انشاء مركز للدراسات االستراتيجية في الجامعة -7

 لجنة دراسة انشاء مركز للدراسات االستراتيجية في الجامعة -8

 لجنة تدوير المالك في الجامعة -6

 لجنة التقويم الذاتي لكليات ومراكز واقسام الجامعة -40

 ت في الجامعةلجنة تقديم رؤى وافكار باالستحداثا -44



 

 

 

 

 

 
 

 لجنة اعادة الهيكلة للجامعة -41

 لجنة االسكان الجامعي -40

 لجنة اختبار صالحية التدريس -41

 لجنة مجلس طرائق التدريس والتعليم المستمر -49

 لجنة الهيئة المشرفة على الدراسات المسائية -49

 لجنة اعداد النظام الداخلي لجامعة االنبار -47

 واالدارية في الكلية والقسمرئاسة وعضوية العديد من اللجان العلمية  -48

 :التي أشرف عليها( االطاريح ، الرسائل ) ثامنا  ●

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

دور عملية مشاركة المعرفة في  1

دراسة ميدانية في :االداء االبداعي 

عينة من تشكيالت وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي في محافظة 

 االنبار

 

 ادارة االعمال

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2021 

تأثير التفكير االستراتيجي في تعزيز  2

دراسة ميدانية في : القدرات االبداعية 

 عينة من المصارف الخاصة

 

 ادارة االعمال

 

2020 

 

3    

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: تاسعاا ●

 السنة المانحة الجهة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 -رؤساء جامعة –وزراء  العديد من كتب الشكر والشهادات  1

 مدراء عامون

 سنوات مختلفة

2    

3    

4    

5    

 



 

 

 

 

 

 
 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:عاشرا  ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :حادي عشر  ●

 العربية -4

 االنكليزية -1

3-             

             

           

             

 

 

 

 


