
 السيرة الذاتية

 الثابت احمد سمٌر ناٌف نعمان :االسم الرباعً -

 41/3/4891 :المٌالدتارٌخ  -

 12/4/1241 :تارٌخ الحصول علٌها                              ماجستٌر :الشهادة -

 ادارة المعرفة  :التخصص الدقٌق                ادارة اعمال: التخصص العام -

 14/6/1212 :تارٌخ الحصول علٌه                     مساعداستاذ  :اللقب العلمً -

 سنة 43 :سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً عدد -

 ال توجد :نوات الخدمة خارج التعلٌم العالًعدد س -

  ahmad.al.thabit@gmail.com البرٌد االلكترونً : -

 جامعة بغداد :سالبكالورٌوالجهة المانحة لشهادة  -

 لبنان -جامعة الجنان  :الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر -

 طالب دكتوراه جامعة تكرٌتالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

جامعة دراسة ميدانية على "واقع ادارة المعرفة ودورها فً تحقٌق الفاعلٌة التنظٌمٌة"  :عنوان رسالة الماجستٌر -

 ديالى العراقية الحكومية

 الوظائف التً شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظٌفة  ت

 4/3/1241الى  4/44/1242 قسم الموارد البشرٌة رئاسة جامعة دٌالى مسؤول شعبة التوظٌف والمالك 4

 48/41/1246الى  46/1/1241 دٌالى جامعة رئاسة البشرٌة الموارد قسم مسؤول وحدة االدارة االلكترونٌة 1

 14/1/1246الى  4/3/1246 دٌالى جامعة رئاسة البشرٌة الموارد قسم مسؤول شعبة التوظٌف والمالك 3

 1/8/1241الى  41/1/1241 دٌالى جامعة كلٌة االدارة واالقتصاد مسؤول شعبة ضمان الجودة  1

 الجهات او المعاهد التً درس فٌها : -

 المالحظات الى –المدة من  الكلٌة ( ) المعهد ( الجهة )الجامعة ( ) ت

 بكالورٌوس ادارة اعمال 1221الى  1222من  جامعة بغداد / كلٌة االدارة واالقتصاد 4

 ماجستٌر ادارة اعمال 1241الى  1241من  جامعة الجنان / كلٌة ادارة االعمال 1

 دكتوراه ادارة اعمال مستمر 1249من  جامعة تكرٌت/ كلٌة االدارة واالقتصاد 3
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 العضوٌة -

 ت
 –نوع المشاركة )بحث  مكان االنعقاد  طبٌعة النشاط

 حضور(
 السنة الدراسٌة

 عضو جمعٌة  4
البرلمان الدولً لعلماء 

 التنمٌة البشرٌة 
 1248 عضو جمعٌة عمومٌة

 1246 عضو جمعٌة عمومٌة العراق عضو جمعٌة ادارة االعمال العراقٌة 1

3 
عضو لجنة حقوق االنسان بنقابة 

 المحامٌن 

جمهورٌة مصر العربٌة 

 الهٌئة الدولٌة للتحكٌم –
 1249 عضو لجنة

 ورش ومحاضرات -

 ت
 –نوع المشاركة )بحث  مكان االنعقاد  طبٌعة النشاط

 حضور(
 السنة الدراسٌة

4 
ورشة عمل )ادارة الموارد 

 البشرٌة(
 41/5/1242 ومشاركةحضور  بغداد/ فندق المنصور مٌلٌا

1 
ورشة عمل )التسكٌن الوظٌفً 

للتدرٌسٌن والموظفٌن واالجازات 
 الدراسٌة(

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً/ القاعة المركزٌة

 14/1/1244 حضور ومشاركة

 القاء محاضرة علمٌة  3
قسم ضمان  -جامعة دٌالى

 الجودة

ورشة عمل بعنون "تحلٌل 
عوامل البٌئة الداخلٌة 

 "SWOTوالخارجٌة 
11/9/1246 

 شهادة تقدٌرٌة 
 -المبٌعات) دورة فً المشاركة

 ( الزبائن وخدمة التسوٌق

كلٌة االدارة  -جامعة دٌالى

 وحدة اقامتها واالقتصاد

 والمتابعة والتوظٌف التأهٌل

( IREX) منظمة مع بالتعاون

 االمرٌكٌة

 محاضر 
13-32/6/1248 

 شهادة تقدٌرٌة 

 العلمٌة الندوةالمشاركة فً 

 لخرٌجً العمل فرص اٌجاد"

 من واالقتصاد االدارة كلٌة طلبة

 الحاصل التطور مواكبة خالل

 "التكنولوجٌا فً

كلٌة االدارة  -جامعة دٌالى

 واالقتصاد

 القاء محاضرة

15/1/1248 

 

 

 

 

 



 التدرٌبٌة التً شارك فٌهاالمؤتمرات والندوات العلمٌة والورش  -

 ت
 –نوع المشاركة )بحث  مكان االنعقاد  طبٌعة النشاط

 حضور(
 السنة الدراسٌة

4 
المؤتمر العلمً الدولً "عولمة االدارة 

 فً عصر المعرفة"
 –لبنان / طرابلس 
 جامة الجنان

 1243 حضور ومشاركة

1 
المؤتمر العلمً الدولً حول "ادارة التغٌر 

 فً عالم متغٌر"

المملكة االردنٌة 
مركز  –الهاشمٌة 

البحث وتطوٌر الموارد 
 البشرٌة رماح

مشاركة ببحث "ادارة التغٌر 
 واسالٌب عالجها"

/اكتوبر/ 11-32
1241 

3 
المؤتمر العلمً الدولً الثانً لجامعة 

 التنمٌة البشرٌة  
 –العراق / السلٌمانٌة 

 جامعة التنمٌة البشرٌة

حضور ومشاركة ببحث 
"استخدام البنٌة التحتٌة 
لتكنولوجٌا المعلومات 

وأثرها على اداء الموارد 
البشرٌة فً الجامعات 

 الحكومٌة" 

45-46/1/1245 

 مؤتمر ترصٌن التعلٌم العالً بالعراق 1
قاعة  –جامعة بغداد 
 الحكٌم

حضور ومشاركة ببحث 
"جودة البحث العلمً 
وتأثٌره فً تصنٌف 
 الجامعات عالمٌا"

12/4/1246 

5 
المؤتمر الدولً االول للتطبٌقات 

 االلكترونٌة فً جامعة دٌالى
كلٌة  -جامعة دٌالى

 االدارة واالقتصاد
 18/1/1249 مشاركة بصفة رئٌس لجنة 

6 
المؤتمر العلمً الدولً الثانً للعلوم 

 االدارٌة والمالٌة
 اربٌل -جامعة جٌهان

حضور ومشاركة ببحث 
تكنولوجٌا المعلومات "دور 

فً تطوٌر الخدمة 
المصرفٌة" دراسة تطبٌقٌة 
فً مصرف الرشٌد فرع 

 دٌالى

حزٌران  11-19
1249 

1 
المؤتمر الرابع لجامعات العراق 

ICT2018 

شركة رؤٌة االفق 

 للتنمٌة والتطوٌر 
 1249/ 41/3-44 حضور ومشاركة

9 
المؤتمر العلمً الدولً الثامن المشترك 

االلكترونٌة وتطبٌقاتها فً  حول االعمال
 المنظمات الخاصة والعامة

 -الجامعة االردنٌة
 االردن

مشاركة ببحث "المقدرة 
الجوهرٌة للموارد البشرٌة 
ودورها فً تطبٌق االدارة 

دراسة  -االلكترونٌة" 
 تطبٌقٌة

13-15/1/1248 

8 
المؤتمر الدولً حول العلوم متعددة 

 التخصصات 
 تركٌا -جامعة اسطنبول

مشاركة ببحث "التسوٌق 
الداخلً ودورة فً منظمات 
رٌادة االعمال" بحث تطبٌقً 
فً الشركة العامة للمنتجات 
الغذائٌة مصانع ابو غرٌب 

 لأللبان 

11-11/9/1248 

42 
المؤتمر العلمً الرابع لكلٌة االدارة 

 واالقتصاد جامعة تكرٌت
 العراق -جامعة تكرٌت

مشاركة ببحث "استخدام 
االقتصادٌة لقٌاس المؤشرات 

اداء المشروعات الصناعٌة 
الصغٌرة فً ظل االزمات 
البٌئٌة العراقٌة للفترة 

(1226-1246) 

1-5/3/1212 

 



 الدورات التً تم االشتراك بها واجتٌازها -

 ت
 –نوع المشاركة )بحث  مكان االنعقاد  طبٌعة النشاط

 حضور(
 السنة الدراسٌة

4 
الموارد الدورة االساسٌة فً ادارة 

 البشرٌة

وزارة التخطٌط 
والتعاون االنمائً/ 

المركز الوطنً 
لالستشارات والتطوٌر 

 االداري

 حضور وامتحان 
للفترة من 

لغاٌة  6/8/1228
42/8/1228 

1 
 Project HRدورة فً )

Management) 

المركز العربً  –لبنان 
لتكنولوجٌا المعلومات 

وتنمٌة الموارد 
 البشرٌة

 14/1/1243-12 حضور ومناقشة

3 
 Tim managementدورة فً )

and work stress)  

المركز العربً  –لبنان 
لتكنولوجٌا المعلومات 

وتنمٌة الموارد 
 البشرٌة

 14/1/1243-12 حضور ومناقشة

1 
اجتٌاز دورة كفاءة الحاسوب الثامنة 

 والسبعون
جامعة دٌالى/ مركز 
 الحاسبة واالنترنت

 حضور وامتحان
للفترة من 

لغاٌة  46/1/1241
5/3/1241 

5 
اجتٌاز دورة طرائق التدرٌس الرابعة 

 والعشرون

جامعة دٌالى/مركز 
التطوٌر والتعلٌم 

 المستمر
 حضور وامتحان

ولغاٌة 32/3/1241
41/1/1241 

 اجتٌاز اختبار صالحٌة التدرٌس  6
جامعة دٌالى/لجنة 
 صالحٌة التدرٌس

 43/44/1241 حضور وامتحان

 اجتٌاز اختبار سالمة اللغة  1
جامعة دٌالى/ امانة 

 مجلس الجامعة
 11/44/1241 حضور وامتحان

9 
( اعداد TOTالمشاركة فً دورة )

 المدربٌن

االكادٌمٌة الدولٌة 

 -للتدرٌب والتنمٌة

 اربٌل

 1241 حضور ومشاركة

8 
المشاركة فً برنامج دبلوم فً ادارة 

 الموارد البشرٌة
 1241 حضور ومشاركة مصر -جامعة بوسطن

42 

المشاركة ببرنامج دبلوم العالقات 

الدبلوماسٌة والسٌاسٌة والمنازعات ذات 

 الطابع الدولً

 -الهٌئة الدولٌة للتحكٌم

 مصر
 1249-9-3 حضور ومشاركة

44 
دورة فً برنامج دبلومة فً العالقات 

 الدبلوماسٌة  

 -مؤسسة جٌت للتدرٌب

 مصر 
 1249 حضور ومشاركة بحثٌة

41 
شهادة خبرة فً العالقات الدبلوماسٌة 

 والمنازعات الدولٌة

لجنة حقوق االنسان 

 مصر -بنقابة المحامٌن
 1249 حضور ومشاركة

 

 

 



  :( التً قام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلت ) -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

البحث وتطوٌر مركز مجلة  4
 الموارد البشرٌة )رماح( عمان

 1241 وقائع مؤتمر ادارة التغٌٌر واسالٌب عالجها االردن

 العراق مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة 1
 اداء على وأثرها المعلومات لتكنولوجٌا التحتٌة البنٌة استخدام"

 "الحكومٌة الجامعات فً البشرٌة الموارد

 41المجلد: 

 39العدد:
1241 

3 
مجلة االدارة واالقتصاد الجامعة 

 المستنصرٌة
 العراق

العالقة  -"العدالة التنظٌمٌة ودورها فً تحقٌق االلتزام التنظٌمً

 دراسة مٌدانٌة على الجامعة المستنصرٌة واالثر"
 1246 429العدد: 

1 
كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة 

 الجامعة
 العراق

وانعكاساتها على  ًاالستراتٌج"عناصر البٌئة الداخلٌة ذات البعد 

 "فً الجامعات الحكومٌة السلوك التنظٌمً لدى العاملٌن
 1241 51العدد: 

 العراق اربٌل -وقائع مؤتمر جٌهان 5
 دراسة" المصرفٌة الخدمة تطوٌر فً المعلومات تكنولوجٌا دور"

 دٌالى فرع الرشٌد مصرف فً تطبٌقٌة
 1249 منشور

6 
والبحوث مجلة مركز التدرٌب 

 والدراسات
 مصر

الدبلوماسٌة االقتصادٌة ودورها فً تدعٌم العالقات االقتصادٌة الدولٌة 

 فً ظل النظام االقتصادي الجدٌد
 1249 منشور

1 
مجلة كلٌة الرافدٌن الجامعة 

 للعلوم
 دور االعالم فً تنمٌة ثقافة التأمٌن العراق

 اذار فً ،15: العدد

1248 
1248 

 االردن الجامعة االردنٌةوقائع مؤتمر  9
 االدارة تطبٌق فً ودورها البشرٌة للموارد الجوهرٌة المقدرة"

 تطبٌقٌة دراسة -" االلكترونٌة
 1248 قبول نشور

 تركٌا وقائع مؤتمر جامعة اسطنبول 8
 تطبٌقً بحث" االعمال رٌادة منظمات فً ودورة الداخلً التسوٌق"

 لأللبان غرٌب ابو مصانع الغذائٌة للمنتجات العامة الشركة فً

 :Issue) 6: العدد

SE  )ً1212 ف 
1212 

 مصر مجلة االسكندرٌة للتبادل العلمً 42
"دور الجامعات الحكومٌة العراقٌة فً تدعٌم االصالح االداري 

 للخدمات الجامعٌة" دراسة مٌدانٌة للجامعات العراقٌة

 1: العدد ،12: المجلد

 1248 نٌسان فً
1248 

44 
كلٌة االدارة واالقتصاد مجلة 

 جامعة تكرٌت
 العراق

 الصناعٌة المشروعات أداء لقٌاس االقتصادٌة المؤشرات استخدام

 (1246 – 1226) من للفترة العراقٌة البٌئٌة ازمات ظل فً الصغٌرة

 46المجلد:

 العدد: خاص

 1الجزء: 

1212 

41 
 للعلوم بغداد كلٌة مجلة

 الجامعة االقتصادٌة
 1212 قبول نشر  (والتطبٌق النظرٌة بٌن) العراق فً االسالمٌة المصارف تموٌل العراق

43 

 وعلوم واالدب الفنون مجلة

 كلٌة -واالجتماعٌات االنسانٌات

 التربوٌة للعلوم االمارات

 االمارات
 دراسة -المعرفً التشارك ظل فً المكتسبة التنظٌمٌة المناعة تعزٌز

 العامة دٌالى شركة فً استطالعٌة

 فً ،53: العدد

 1212 حزٌران
1212 

 العراق مجلة الجامعة العراقٌة المحكمة 41
 -المؤسسً االداء وتقٌٌم قٌاس فً المتوازن االداء بطاقة استخدام
 ،1241) لألعوام االهلً بغداد مصرف لبٌانات تحلٌلٌة دراسة

1249، 1248) 

 1212 قبول نشر

 دراسة -االجتماعٌة المسئولٌة تحقٌق فً التسوٌقٌة المعرفة ابعاد العراق المحكمة العراقٌة الجامعة مجلة 45
 سٌل اسٌا شركة فً تطبٌقٌة

 495/4/ ع.ش.ب.م

 45/6/1212 فً
1212 



 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

4 

 االدارة واالقتصاد دٌالى جامعة

 1246-1245 معلوماتتكنولوجٌا  قسم االحصاء

 1241-1246 علم النفس االداري قسم االدارة العامة 1

 1241-1246 ادارة التسوٌق قسم االدارة العامة 3

 1249-1241 علم النفس االداري قسم االدارة العامة 1

 1249-1241 ادارة التسوٌق قسم االدارة العامة 5

 1248-1249 االداريعلم النفس  قسم االدارة العامة 6

 1248-1249 ادارة التسوٌق قسم االدارة العامة 1

 االدارة االستراتٌجٌة قسم االدارة العامة 9
1248- 1212 

1212-1214 

 

 العربٌة اللغة  اللغات التً ٌجٌدها : -

  :  نشاطات اخرى -

 العضوية

  

 

 


