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         عراك عبود عمير الدليمي/ الدكتور    :  ـم ـــــــــاالســ

  1/4/1191 : تاريخ الميـالد 

 متزوج :الحالة الزوجية 

 9    :عـــــدد األوالد  

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

       ادارة استراتيجية -ادارة اعمال:       صــالتـخـص

 تدريسي:        ةالوظيف

  استاذ مساعد    :الدرجة العلمية 

           كلية االدارة واالقتصاد –جامعة االنبار :      عنوان العمل

     50915397170:    العمل    هاتف

  50915397170:        الهاتف النقال

 gmail.com arrak2001@: كترونياإللالبريد 

 .المؤهالت العلمية :  ولا أ

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1891 قسم ادارة االعمال -االدارة واالقتصاد جامعة الموصل

 9008 قسم ادارة االعمال -االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 9012 قسم ادارة االعمال -االدارة واالقتصاد بغداد جامعة
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  . التدرج الوظيفي: ثانياً 

 ً  .قمت بتدريسها التيالمقررات الدراسية : رابعا

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 9019 -9008 ادارة تسويق -3،ادارة االنتاج والعمليات  -7 استراتيجيةادارة  -1 قسم ادارة االعمال 1

 9012 -9019 ادارة دولية -3ادارة االنتاج والعمليات  -7رة استراتيجية اد -1 قسم ادارة االعمال 2

 9012 -9012 دوليةادارة  -3ادارة االنتاج والعمليات ، -7 ادارة استراتيجية -1 قسم ادارة االعمال 3

 وما زال مستمرا  -9012 ادارة االنتاج والعمليات -7 ادارة استراتيجية -1 ادارة االعمالقسم  4

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : اً خامس

1-  . 

7-  . 

3-  . 

4-  

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

مدير قسم ضمان الجودة واالعتماد  1

 االكاديمي

 7514 -7517 جامعة االنبار رئاسة 

 7519 -7514 كلية اإلدارة واالقتصاد -االنبارجامعة  معاون العميد للشؤون العلمية 2

 7510 - 7519 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة االنبار معاون العميد لشؤون الطلبة 3
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 . مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم فيالمشروعات البحثية : اسادس

 السنة النشر كانم أسم البحث ت

 العولمة المالية وآليات تفعيلها في سوق العراق المالية 1
 مدخل نظري تحليلي

مجلة العلوم االقتصادية 
كلية االدارة -واالدارية 
 جمعة بغداد/ واالقتصاد

 

2212 

بحث تحليلي: اثر السمات القيادية في االداء التنظيمي  9 مجلة العلوم االقتصادية  
واالدارية لكلية االدارة 

 االنبار جامعة/ واالقتصاد

2212 

تعظيم االستراتيجيات التنافسية العامة في إطار عوامل  3
بحث تطبيقي في  -النجاح الحاسمة وعملية ادارة المخاطر

 عينة من المصارف العراقية الخاصة

 

مجلة العلوم االقتصادية 
واالدارية لكلية االدارة 

 جامعة بغداد/ واالقتصاد

 

4102 

مجلة العلوم االقتصادية  مدخل تحليلي: في المنظمات وفوائدها ادارة المخاطرتأثير  2
واالدارية لكلية االدارة 

 االنبار جامعة/ واالقتصاد

2112 

: إدارة عالقات الزبون في تعزيز سمعة المنظمة  انعكاس 2

 دراسة استطالعية لعينة من المصارف العراقية الخاصة في

 بغداد مدينة

الدارية جملة العلوم ا

 جامعة غزة –واالقتصادية 

2112 

االبداع االخضر كاستراتيجية فاعلة لمواجهة تحديات  6

بحث ميداني حول التحديات التي تواجه : االستدامة البيئية

 (UNDP)منظمة 

مجلة العلوم االقتصادية 
واالدارية لكلية االدارة 

 العراقية جامعةال/ واالقتصاد

 

2112 
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 ً  .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : سابعا

 كلية االدارة واالقتصاد –عضو اللجنة العلمية يف قسم ادارة االعمال  -1

 :التي أشرف عليها( االطاريح ، الرسائل ) ثامنا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

دور القيادة االستراتيجية في  -1 1

 دراسة:تحقيق التفوق التنظيمي 

ميدانية في عيمة من المصارف 

 العراقية الخاصة

 

 ادارة االعمال

 

2121-2121 

دور المقدرات الجوهرية في تحقيق  2

ة ميدانية في دراس: التجديد االستراتيجي 

 الشركة العامة للمنتوجات الغذائية

 

 ادارة االعمال

 

 

2121-2121 

 

3    

 

 .التقديركتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات : اتاسًع 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: عاشرا 



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

 يميداالكا
 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

2   

 

 

 

 

 .اللغــات :عشر  حادي 

 العربية -1

 النكليزية -2

3-             
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