
 السيرة الذاتية

 

 زاويـمد العـاب احـم ذيــكري   اعي :ــاالسم الرب -

 5/10/1968   خ الوالدة :ــــتاري -

 ةــــعربي         القوميـــــــة: -

 30/11/2004 تاريخ الحصول عليها :                             تيرـــماجس   هادة :ــــــــــــالش -

 الموارد البشــريةادارة    ق :ــــالتخصص الدقي                        الـادارة االعم    التخصص العام : -

 23/2/2013  تاريخ الحصول عليه :                       استاذ مساعد    مي :ــــاللقب العل -

 سنوات  10 ي :ــــعدد سنوات الخدمة في التعليم العال -

 اللغات التي يجيدها : -

 اللغة العربية. (1

 االنكليزية. (2

 الروسية. (3

 االوكرانية (4

 كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد   الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد   تير :ـــالجهة المانحة لشهادة الماجس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- رقم الموبايل:    

  kareemdheyab@gmail.com : البريد االلكتروني -

mailto:kareemdheyab@gmail.com


 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 1/9/2010 – 1/9/2009 جامعة ديالى/ كلية االدارة واالقتصاد  رئيس قسم االحصاء 1

 23/11/2012–12/10/2011 الدائرة الثقافية في اوكرانيا مدير ادارة  2

 23/11/2012– 12/10/2011 الدائرة الثقافية في اوكرانيا مدير حسابات 3

 1/1/2007 – 20/6/2006 رئاسة جامعة ديالى مدير االفراد 4

 1/9/2007 – 1/7/2006 رئاسة جامعة ديالى مدير قسم القانونية واالدارية 5

 22/3/2007 – 12/11/2006 رئاسة جامعة ديالى مدير قسم البعثات والعالقات الثقافية 6

 30/8/2007 – 2/1/2007 رئاسة جامعة ديالى مدير قسم الشؤون المالية 7

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

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

  1/9/2212 – 22/12/2226 جامعة ديالى/ كلية القانون 1

  1/9/2229 – 1/9/2222 جامعة ديالى/ كلية التربية 2

  23/11/2213 – 1/9/2212 جامعة ديالى/ كلية االدارة واالقتصاد 3

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2226 تاريخ القانون القانون القانون ديالى 1

 2227 مباديء االقتصاد القانون القانون ديالى 2

 2229و 2227/2222 االوراق التجارية القانون القانون ديالى 3

 2229 مباديء االقتصاد العلوم السياسية القانون ديالى 4

 2222 الحريات والديمقراطية اللغة العربية التربية ديالى 5

 2229 مباديء االدارة االحصاء واالقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 6

 2213 مباديء االدارة االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 7

 2213 النظم السياسية االقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 2

 



 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2212 مباديء االدارة االحصاء واالقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى 1

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسية

 2229/2212 بحث وحضور جامعة ديالى/ كلية الهندسة االول المؤتمر الدولي لجامعة ديالى 1

 2229 بحث وحضور محافظة ديالى المؤتمر القانوني االول 2

 2212 بحث وحضور جامعة الدول العربية/ القاهرة مؤتمر مكافحة الفساد 3

 2212 بحث وحضور جامعة ديالى/ كلية االدارة الندوة العلمية في ادارة الجودة 4

لجامعة المؤتمر الدولي العلمي ل 5
 االلكترونية 

 2211 بحث وحضور خاركوف/ اوكرانيا

 2212 بحث وحضور كييف / اوكرانيا المؤتمر الدولي للجامعة االوربية 6

ورشة عمل تطبيق الجودة في  7
 التعليم

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي/ العراق

 2212 حضور ومشاركة

لتطبيق الجودة في الندوة العلمية  2
 كليات الهندسة

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي/ العراق

 2212 حضور ومشاركة

الندوة العلمية لتطبيق الجودة في  9
 كليات الطب

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي/ العراق

 2212 حضور ومشاركة

ورشة عمل مدراء االقسام المالية  12
 العراقفي رئاسات جامعات 

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي/ العراق

 2227 حضور ومشاركة

 2214 مشاركة بلغارية/ صوفيا مؤتمر االقتصاديين للشباب 11

 

 



 : الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -

نعقاد الا مكان العنوان ت نوع المشاركة )مستمع  
محاضر ( –  

 السنة 

ورشة تدريبية لمدراء اقسام  1
 المجمع الصناعي في ديالى

المجمع الصناعي 
 في ديالى

 2229 محاضر

في قسام الورشة تدريبية لمدراء ا 2
 ديالى دوائر محافظة

دائرة التدريب 
 في ديالى والتطوير

 2212 محاضر

في قسام الورشة تدريبية لمدراء ا 
 ديالى مفوضية االنتخابات في

كلية التربية 
جامعة في  االساسية

 ديالى

 2212 محاضر

 لمحاسبي ومدققيتدريبية  دورة 4
 ديالى المالية في جامعةقسام الا

 ديالىرئاسة جامعة 
  كلية الهندسة

 2227 مدير دورة ومحاضر

قسام الا لموظفيتدريبية  دورة 5
 االدارية في وزارة التربية

معهد التديب 
والتطوير االداري 

 لوزارة التربية

 2225 محاضر

للطلبة االوكرانيين دورة تدريبية  6
 الدارسين باللغة العربية

الدائرة الثقافية في 
 اوكرانيا

 2211 محاضر

دورة تدريبية للطلبة االوكرانيين  7
 الدارسين باللغة العربية

الدائرة الثقافية في 
 اوكرانيا

 2212 محاضر

 

في المجالت العلمية المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم  -

 باللغة االنكليزية واللغة الروسية. الرصينة

 محل النشر عنوان البحث ت

1 Еволюція методів і прийомів 
управління персоналом від класичних 
парадигм до сучасного осмислення  

Вісник національного аграрного 
університету. Науковий журнал – Суми, 
2013. – №4(55). 

2 Анализ существующей системы 
воспроизводства и кадрового 
обеспечения туристических 
предприятий Ирака 

Современный научный вестник. – 
Белгород, 2013. – №13 (152). Серия: 
экономические науки. 

3 Парадигма управления персоналом 
туристических предприятий Ирака в 
условиях глобализации 

Вісник соціально-економічних 
досліджень. Збірник наукових праць – 
Одеса, 2013. – № 2 (49). Частина 1. 

4 Организационная модель 
формирования и развития системы 

Науковий вісник. Збірник наукових 
праць – Одеса, 2013. – №12 (191). 



управления персоналом в сфере 
туризма и гостеприимности 
предприятий Ирака  

5 Экономическая эффективность 
сориентированной на клиента 
организационной модели 
взаимодействия и формирования и 
развития системы управления 
персоналом туристических 
предприятий Ирака 

Економіка. Управління. Праці Одеського 
політехнічного університету. Науковий і 
науково-виробничій збірник, 2013. – 
Випуск 2(41). 
 

6 Набор, отбор и адаптация персонала 
туристических предприятий Ирака 

Формування ринкових відносин в 
Україні. Збірник наукових праць – Київ, 
2014. – №1 (152).  

7 Human resources information system as 
a tool for Human resources development 

Зб.наук.пр. «Науковий вісник будів-
ництва». Серія Архітектура. – Харків: 
ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – Вип.65.  

2 Розвиток управління людськими 
ресурсами від традиційного 
управління до стратегічного 
менеджменту в бізнес-організації та 
економічних структурах. 

Матеріали V Міжнар. наук.-метод. конф. 
“Ресурс і безпека експлуатації 
конструкцій, будівель і споруд”. – 
Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. 

9 Усовершенствование системы 
управления персоналом туристических 
предприятий Ирака 

Матеріали ІХ Міжнар. науково-практич. 
конф. “Майбутні проблеми світу науки”. 
– Софія, Болгарія: Економіка, т.5, 2013 

12 The Role of Strategic Human Resource 
Management in Organizations 
Effectiveness Improvement 

Матеріали Х наук.-практич. конф. 
“Economics: Current Affairs And 
Development Prospects“. – Київ, 2012.  

11 Формирование системы управления 
персоналом в сфере туризма и 
гостеприимности предприятий Ирака 

Матеріали Міжнар. наук.-практич. 
інтернет-конф. “Проблеми сучасной 
економіки та шляхи їх вирішення”. – 
Тернопіль, 2013. 

12 Система управления персоналом 
туристических предприятий Ирака.  

Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практич. 
конф. студентів і молодих учених 
“Розвиток соціально-економічних 
систем у трансформаційних умовах”, 
т.2. – Донецьк: "ДОНБАС", 2014.  

 

 

 

 

 

 



  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  -

ما زال عضوا/  تاريخ االنتساب  محلية / دولية اسم الهيئة  ت

 انتهاء العضوية

 مالحضات 

جمعية االقتصاديين  1

 العراقيين

  مستمر 22/12/1999 محلية

جمعية الجودة  2

 والمعولية

  مستمر 2/3/2224 محلية

نقابة المعلميين  3

 العراقيين

  مستمر 2/9/2213 محلية

رابطة الصحفيين  4

 العراقيين

  مستمر 3/2/2212 محلية

 

 ب شكر (لى ) جوائز / شهادات تقديرية / كتاعات او نشاطات حصل فيها عابد -

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع او  الجهة المانحة 

 النشاط

 السنة 

الجهود المبذولة  1

 في مجال عملنا 

العالي وزير التعليم  كتاب شكر وتقدير

 والبحث العلمي

الجهود المبذولة في 

 مجال عملنا

2214 

دراسة وتصديق  مبذولة

المالك الوظيفي 

 لجامعة ديالى 

دراسة المشاكل التي  رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير

كانت تعيق تصديق 

مالك الجامعة ووضع 

 حلول لها

2226 

رئيس تنمية الموارد  شهادة تقديرية بحث وحضور 2

في جامعة الدول البشرية 

 العربية / القاهرة

مشاركة وبحث في 

وضع ستراتيجية 

لمكافحة الفساد في 

 البلدان العربية

2212 

شهادة تقديرية وكتاب  بحث ومشاركة 3

 شكر وتقدير

مشاركة وبحث في  محافظ ديالى

التطور االستراتجي 

الدارة الموارد 

 البشرية

2229 



 : التاليف والترجمة  -

 منهجية / غير منهجي عدد الطبعات  سنة النشر  اسم دار النشر عنوان الكتاب  ت

 --- --- --- --- قيد االنجاز 1

 

 :مساهمات في خدمة المجتمع -

اعداد دراسة لفتح مدرسة عراقية في اوكرانيا لتدريس المنهج العراقي على الجاليات العراقية والعربية  (1

  .2212وتم فتح المدرسة في كييف عام الموافقة على الدراسة من قبل وزير التربية حصلت و

 التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني.المساهمة في الحمالت التطوعية  (2

 التي تعد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.اعداد الدراسات االستراتيجية  المساهمة في (3

 

  :نشاطات اخرى -

 ونشر البحوث في مجال تخصص ادارة االعمال.المطالعة واعداد   (1

 ممارسة رياضة كرة القدم.  (2

 المساهمة بالحمالت التطوعية االنسانية.  (3

 المساهمة في الندواة التثقيفية واالستبانات االحصائية لمؤسسات المجتمع المدني. (4


