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اإلدارة  دٌالى 2

 وااللتصاد

 2022 - 2020 مبادئ اإلدارة االلتصاد

اإلدارة  دٌالى 2

 وااللتصاد

 2022 - 2022 مبادئ اإلدارة االلتصاد

اإلدارة  دٌالى 3

 وااللتصاد

+  مبادئ اإلدارة االلتصاد

 العمل التصادٌات

2022 - 2023 

اإلدارة  دٌالى 4

 وااللتصاد

مبادئ اإلدارة +  االلتصاد

+  العمل التصادٌات

 حموق اإلنسان

2023 - 2024 

 2025 - 2024+  التصادٌات العمل االلتصاداإلدارة  دٌالى 5

mailto:mahmood@uodiyala.edu.iq


 مبادئ اإلدارة وااللتصاد

اإلدارة  دٌالى 6

 وااللتصاد

+  العملالتصادٌات  االلتصاد

 مبادئ اإلدارة

2025- 2026 

اإلدارة  دٌالى 7

 وااللتصاد

اإلدارة 

 العامة

+ مبادئ  النظم السٌاسٌة

 اإلدارة

2026- 2027 

اإلدارة  دٌالى 8

 وااللتصاد

اإلدارة 

 العامة

+  مبادئ اإلدارة العامة

+  إدارة الموارد البشرٌة

 السلون التنظٌمً

2027- 2028 

اإلدارة  دٌالى 9

 وااللتصاد

اإلدارة 

 العامة

مبادئ اإلدارة العامة + 

إدارة الموارد البشرٌة + 

+  الممارنة العامة اإلدارة

 إدارة فً حدٌثة تطبٌمات

  البشرٌة الموارد

2028- 2029 

اإلدارة  دٌالى 20

 وااللتصاد

اإلدارة 

 العامة

+  البشرٌة الموارد إدارة

 + ظرٌة المنظمةن

 السلون التنظٌمً +

 إدارة فً حدٌثة تطبٌمات

 البشرٌة الموارد

2029- 2020 

اإلدارة  دٌالى 22

 وااللتصاد

اإلدارة 

 العامة 

+  البشرٌة الموارد إدارة

التطوٌر اإلداري + 

 هج البحث العلمًامن

2020- 2022 

 :العلمٌة التً شارن فٌهاوالندوات المؤتمرات  -

 مكان أو الندوة عنوان المؤتمر  ت
 االنعماد

 السنة 

 2024 أربٌل  أربٌل -المؤتمر العلمً الدولً األول لجامعة جٌهان 2

 2025 بغداد المؤتمر العلمً السادس عشر لكلٌة المأمون الجامعة 2



 2025 دٌالى جامعة دٌالى -لمسم االلتصاد فً كلٌة اإلدارة وااللتصاد  ةالندوة العلمٌ 3

 فً المكتبات مستمبل على وأثرها الرلمٌة المعرفة إدارة تكنولوجٌا حول المؤتمر العلمً 4
 أربٌل .والعشرٌن الحادي المرن

 2027 أربٌل

 2027 دهون جامعة نوروز  –الرابع لكلٌة اإلدارة وااللتصاد  الدولً العلمً المؤتمر 5

 2027 دٌالى لكلٌة بالد الرافدٌن الجامعة   ًثانال العلمً المؤتمر 6

 2027 سلٌمانٌة سلٌمانٌة -جامعة جٌهانلالمؤتمر العلمً الدولً األول لكلٌة العلوم المالٌة واإلدارٌة  7

 2027 سلٌمانٌة جامعة جرمو -المؤتمر العلمً الدولً السابع لكلٌة اإلدارة العامة والثروات الطبٌعٌة 8

 2027 بغداد المؤتمر العلمً الدولً األول لكلٌة الكتاب الجامعة 9

 2028 بغداد الجامعة مصطفىال لكلٌة ثانًال الدولً العلمً المؤتمر 20

 2028 تكرٌت تكرٌت جامعة – وااللتصاد اإلدارة لكلٌة الثانً العلمً المؤتمر 22

 2028 كربالء كربالء جامعة – وااللتصاد اإلدارة لكلٌة عاشرال الدولً العلمً المؤتمر 22

 2028 دٌالى دٌالى جامعة – وااللتصاد اإلدارة لكلٌة ولاأل الدولً العلمً المؤتمر 23

 2028 بغداد لكلٌة التراث الجامعة السنوي الحادي عشر المؤتمر العلمً 24

 2028 أربٌل العلمٌة العرالٌة مع جامعة كوٌه المؤتمر العلمً الدولً الثانً لجمعٌة إدارة األعمال 25

 2028 أربٌل أربٌل -جٌهان لجامعة ثانًال الدولً العلمً المؤتمر 26

( والمجتمعً الداخلً السلم فكر ونشر بناء فً الجامعات دور) األول المفتوح الملتمى 27
 أربٌل – الدٌن صالح جامعة

 2028 أربٌل

 2028 بغداد بغداد  -المؤتمر العلمً التخصصً الرابع للكلٌة التمنٌة اإلدارٌة 28

 2028 سلٌمانٌة المؤتمر العلمً الدولً الثانً لجامعة سلٌمانٌة التمنٌة  29

 -المؤتمر العلمً الدولً الثالث لجمعٌة إدارة األعمال العرالٌة وكلٌة اإلدارة وااللتصاد 20
 جامعة السلٌمانٌة

 2029 سلٌمانٌة

 فً وتطبٌماتها اإللكترونٌة واإلدارة األعمال) حول المشترن الثامن الدولً العلمً المؤتمر 22
 اإلدارٌة العلوم وكلٌة األردنٌة الجامعة -األعمال كلٌة( والعامة الخاصة المنظمات

 المفتوحة المدس جامعة -وااللتصادٌة

 2029 األردن



 2029 بغداد الجامعة التراث لكلٌة ولاأل ًدولال العلمً المؤتمر 22

 2029 كربالء  كربالء جامعة – وااللتصاد اإلدارة لكلٌة عشرحادي ال الدولً العلمً المؤتمر 23

ول للعلوم اإلدارٌة والمالٌة فً كلٌة المستمبل الجامعة وكلٌة األ الدولً العلمً المؤتمر 24
 جامعة بابل -اإلدارة وااللتصاد

 2029 بابل

 2022 كربالء االستراتٌجٌةألكادٌمٌة الوارث للتنمٌة البشرٌة والدراسات  األول الدولً العلمً المؤتمر 25

 :ألامهاالدورات التً شارن بها والتً  -

نعماد المكان ا العنوان ت نوع المشاركة  
محاضر ( – شارن)م  

 السنة 

المركز الوطنً للتدرٌب والتطوٌر  نظم إدارة الجودة 2
 اإلداري

شارنم  2020 

الدولٌة المواصفات المٌاسٌة  2
   

 والتطوٌر للتدرٌب الوطنً المركز
  اإلداري

شارنم  2020 

شارنم وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تنظٌم وتمٌٌم الوثائك 3  2020 

دٌالى فً الزراعً اإلرشاد مركز  اإلدارٌة المخاطبات 4  2022  محاضر 

المكتب إدارة 5 دٌالى شباب مدٌرٌة    2023  محاضر  

جامعة دٌالى -كلٌة اإلدارة وااللتصاد السلون الوظٌفً 6  2017 محاضر 

استراتٌجٌات النجاح فً  7
 المٌادة اإلدارٌة

فً  مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر
 جامعة دٌالى

 2018 محاضر

الوظائف الرئٌسة للموارد  8
 البشرٌة

 فً المستمر والتعلٌم التطوٌر مركز
دٌالى جامعة  

 2020 محاضر

  :وث المنشورةالبح -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تأثٌر المٌادة اإلدارٌة الناجحة فً تحمٌك  2

 اإلبداع اإلداري

 -/ الجامعة المستنصرٌة وااللتصادة اإلدارة مجل

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد

2022 

استراتٌجٌة تمكٌن العاملٌن وأثرها فً تحمٌك  2

 اإلبداع التنظٌمً

 / جامعة بغدادواإلدارٌة ٌةااللتصادعلوم ال مجلة

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد 

2022 



 -/ الجامعة المستنصرٌة وااللتصادة اإلدارة مجل أثر المعرفة على جودة الخدمة 3

  وااللتصاد اإلدارة كلٌة

2022 

 اإلنسانٌةللعلوم  التربٌة كلٌةمجلة دٌالى/  االستراتٌجٌة الكلفة إدارة تمنٌات 4

 دٌالى جامعة

2024 

 أهداف تحمٌك فً وتأثٌره العمل فً التداؤب 5

  المنظمة

 ة اإلدارة وااللتصاد / الجامعة المستنصرٌةمجل

  وااللتصاد اإلدارة كلٌة

2025 

األنماط المٌادٌة ودورها فً تطبٌك نظام إدارة  6

 المواهب البشرٌة

 2025 كلٌة المأمون الجامعةمجلة 

 الحاسوبً التعلٌم تمنٌة مهارات لٌاس 7

 التدرٌسٌة الهٌئة ألعضاء التزامنً( الرلمً)

   دٌالى جامعة -األساسٌة التربٌة كلٌة فً

 2025 للعلوم كلٌة الرافدٌن الجامعةمجلة 

دور التسوٌك األخضر فً تحمٌك والء  8

 الزبون

 2027 المجلة العلمٌة لجامعة جٌهان سلٌمانٌة

 تحمٌك فً ودورها المعلومات تكنولوجٌا 9

 المنظمات رٌادة

 2027 العلمٌة جٌهان أربٌلجامعة مجلة 

 إدارة أنشطة على العمل تصمٌم أبعاد أثر 20

 الوظٌفً المسار

 2027 مجلة الكتاب للعلوم اإلنسانٌة

 اإلبداع تحمٌك فً ودورها المعلومات تمانة 22

  المنظمً

 2028 مجلة تكرٌت للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌة

 فً البشرٌة الموارد تطوٌر استراتٌجٌة تأثٌر 22

 االستراتٌجً األداء

 2028 العلمٌة أربٌل جٌهان جامعة مجلة

 جودة تطبٌك فً االستراتٌجٌة المٌادة دور 23

 العالً التعلٌم

 2028  األعمال إدارة لجمعٌة اإلدارٌة العلوم مجلة

  النجاح تحمٌك فً التنظٌمً التغٌٌر أثر 24

  االستراتٌجً

 2028 بغداد -الكلٌة التمنٌة اإلدارٌة

 تطوٌر فً ودورها المعلومات تكنولوجٌا 25

 االستراتٌجً األداء

 2028 واإلنسانٌة االجتماعٌة للعلوم الجزائرٌة المجلة



 فً ISO 45001:2018 معاٌٌر اعتماد 26

 المدنً للطٌران العامة المنشأة اختبار

    المواصفة على حصولها وإمكانٌة

 بغداد جامعة/ واإلدارٌة االلتصادٌة العلوم مجلة

  وااللتصاد اإلدارة كلٌة

2029 

 األداء تعزٌز فً االستراتٌجٌة المٌادة دور 27

 االستراتٌجً

 للدراسات وااللتصاد اإلدارة كلٌة مجلة

بابل -والمالٌة واإلدارٌة االلتصادٌة  

2029 

28 The role of core competency of 

human resources in achieving 

organizational excellence               

Opcion, Año 35, N 89(2019): 2899-

2911 

2029 

 إدارة تطبٌك فً االستراتٌجٌة المٌادة دور 29

 الشاملة الجودة

 2029 جامعة كربالء -كلٌة اإلدارة وااللتصاد

 السعادة فً البشرٌة الهندسة تطبٌمات تأثٌر 20

 الوظٌفً الرضا طرٌك عن الوظٌفٌة

 2020 موصل -دورٌة تنمٌة الرافدٌن

 ودورها البشرٌة للموارد الجوهرٌة الممدرة 22

 اإللكترونٌة اإلدارة تطبٌك فً

 2020 األعمال إدارة لجمعٌة اإلدارٌة العلوم مجلة

22 High Involvement Management 

and its role in Achievement of 

Job Satisfaction                               

International Journal of 

Psychosocial Rehabilitation, Vol. 

24, Issue 04, 2020 ISSN: 1475-7192 

2020 

23 Impact of the contemporary 

roles of human resource in 

achieving strategic success 

International Journal of 

Innovation, Creativity and 

Change. Volume 14, Issue 10, 2020 

2020 

24 The role of emotional intelligence 

in the strategic performance of 

human resources 

PalArch’s Journal of Archaeology 

of Egypt/Egyptology, Vol. 17 No. 6 

(2020) 

2020 

25 The impact of human resources 

training and development 

strategy on crisis management 

Periodicals of Engineering and 

Natural Sciences, Vol 8, No. 4 

(2020) 

2020 

 :ب شكرلى كتنشاطات حصل فٌها ع أو إبداعات -



لكتاب الجهة المانحة  النشاط  أو اإلبداعنوع  ت

 الشكر

 السنة  عنوان اإلبداع أو النشاط

الحصول على درجة  2

 االمتٌاز

 2020 دورة تدرٌبٌة فً نظم إدارة الجودة رئٌس جامعة دٌالى

الحصول على درجة  2

 االمتٌاز

وزارة التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً

 2022 نٌل المرتبة األولى فً تموٌم األداء

مساعد رئٌس جامعة  تألٌف 3

 دٌالى

 المعرفة أثر فً دراساتتألٌف كتاب 

 المنظمات فً المعلومات وتكنولوجٌا

2025 

مشاركة فً ندوة  4

 علمٌة

عمٌد كلٌة اإلدارة 

 وااللتصاد/ جامعة دٌالى

 2025 مدٌم ورلة بحثٌةت

 اإلدارة كلٌة عمٌد إلماء محاضرات 5

 دٌالى جامعة/ وااللتصاد

إلماء محاضرة فً الدورة التدرٌبٌة 

 لموظفً الكلٌة

2027 

 اإلدارة كلٌة عمٌد دعم مؤتمر 6

 دٌالى جامعة/ وااللتصاد

المشاركة فً لجان دعم المؤتمر الدولً 

 للكلٌة

2028 

 اإلدارة كلٌة عمٌد األستاذ األول 7

 دٌالى جامعة/ وااللتصاد

 2029 األستاذ األول على لسم اإلدارة العامة

 2020 نشر بحوث فً مجالت عالمٌة رئٌس جامعة دٌالى نشر بحوث 8

 : التألٌف -

 سنة النشر  دار النشر عنوان الكتاب  ت

 2024 ابن العربًمطبعة  تكنولوجٌا وأنظمة المعلومات فً المنظمات المعاصرة 2

 2024 ابن العربًمطبعة  مبادئ علم اإلدارة الحدٌثة 2

دراسات فً أثر المعرفة وتكنولوجٌا المعلومات فً  3

 المنظمات

 2025 جامعة دٌالى -المطبعة المركزٌة 

 -المعاصرة المنظمات فً المعلومات وأنظمة تكنولوجٌا 4

 الطبعة الثانٌة

 2027 السٌسبان للنشر والتوزٌع

 2028 جامعة دٌالى -المطبعة المركزٌة   إدارة اإلمدادات فً منظمات األعمال 5



 2020 الضاد للنشر والتوزٌع األعمال منظمات فً اإلمدادات إدارة 6

 

   


