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 االستمارة العلمية العضاء الهيئة التدريسية في جامعة النهرين

 

 سعد فرج حمادي خلف  -االسم الرباعي : -1

 

                        اقتصاديات األعمال  -النهرين     الكلية : -كلية اقتصاديات األعمال      الجامعة : -مكان العمل الحالي : -2

 المواردو اقتصاديات إدارة األستثمار -: القسم

 

 

 07702749652 -رقم الهاتف :                       saadhamadai@yahoo.com           -وسائل االتصال : -3

 

 سنة  11 -عدد سنوات الخدمة في وزارة التعليم العالي : -4

 

 

 -الشهادات الحاصل عليها وتواريخ الحصول عليها : -5

 تاريخ الحصول على الشهادة  لجامعة المانحة للشهادة ا البلد المانح للشهادة  الشهادة الحاصل عليها  ت

 2000 المستنصرية العراق ماجستير 

 

 2012 -تأريخ الحصول عليه:                                               مدرس   -اللقب العلمي : -6

 

 ادارة السياحة  -دقيق :االختصاص ال             السياحة وادارة الفنادق             -االختصاص العام : -7

 

 

   عدد رسائل الماجستير التي اشرف عليها                            -عدد اطاريح الدكتوراه او البورد التي اشرف عليها : -8

 

  -عدد البحوث المنشورة : -9

 سنة النشر  اسم المجلة المنشور بها البحث  عنوان البحث  ت

 2008 / جامعة النهرين قضايا سياسية التعليمية إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 1

مجاالت تطبيق جودة التعليم من وجهة نظر أعضاء  2
 هيئة التدريس في جامعة النهرين

 2009 قضايا سياسية / جامعة النهرين

التصنيفات العالمية للجامعات اهميتها ومعاييرها  3

 وكيفية تطبيقها في الجامعات العراقية

جامعة  /ودة االول وقائع مؤتمر الج

 الكوفة

2009 

جامعة  /وقائع مؤتمر الجودة الثاني  اساسيات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي 4
 الكوفة

2010 

وقائع المؤتمر الوطني الصالح التعليم  معوقات تطبيق الجودة في الجامعات العراقية 5
 / الوزارةالعالي والبحث العلمي

2010 

جامعة / وقائع المؤتمر العلمي السنوي  احية بين الواقع والطموحجودة الخدمات السي 6
 الموصل

2011 

 2012 جامعة بابل /العلوم االنسانية  إدارة الجودة الشاملة في صناعة الفنادق 7

لتحسين إداء مجالس (  Belbin) استخدام نموذج  8
 الكليات في الجامعات العراقية

 2014 فةجامعة الكو/ وقائع المؤتمر الخامس 

 / العلوم األقتصادية واإلدارية الخدمة جودة في وادراكاتهم الزبائن توقعات تاثير 9

 جامعة بغداد

2016 

/ وقائع مؤتمر ترصين التعليم العالي العمل سوق ومتطلبات التعليمي المنهاج جودة معايير 10
 الوزارة

2016 
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 دةالجو إدارة تحقيق العليا على اإلدارة التزام تأثير 11
 الخدمة منظمات في الشاملة

 2016 الجامعة المستنصريةواألقتصاد/  اإلدارة

     

  -الجامعية العلمية المشترك بها :عدد اللجان الوزارية و -10

 رقم و تأريخ امر تشكيل اللجنة  اسم اللجنة الوزارية او الجامعية المشترك بها  ت

 2009/ 12/ 20في        34173 والمعاهد / الوزارةلجنة تقييم األداء للجامعات والهيئات والكليات  1

 2010/ 1/ 17في            323 مجلس ضمان الجودة للجامعة 2

 12/2010/ 13في    15426/ 2/6 لجنة أعداد ادلة الجامعة  3

 1/2/2010في     1511/ 3/1  لجنة اعداد الهيكلية الوظيفية لتشكيالت الجامعة 4

 21/6/2010في       5/8104 ات االولية_ قناة المتميزين لجنة القبول للدراس 5

 29/6/2011في            203 لجنة التقويم الذاتي للجامعة  6

 2011/ 6/  5في    5/7/8307 2011-2010لجنة متابعة سير االمتحانات النهائية لعام  7

 2011/ 26/12في            373 لجنة تحديد المرشحين للتكريم بيوم العلم 8

 26/6/2013في     147ق ع/  لجنة تدقيق سجالت درجات الطلبة 9

 18/9/2013في     124ق ع/  اللجنة العليا لضمان الجودة في الكلية 10

 3/4/2014في  1017ق ع /  لجنة االستبيان االلكتروني للطلبة 11

 2014/ 9/4في  1110ق ع /  لجنة التقويم الذاتي القسام الكلية 12

 2014/ 5/6في    1622ق ع/ لجنة مراجعة النظراء 13

 13/5/2014في   1347ق ع/  لجنة الزيارات الميدانية للكلية 14

 5/7/2015في   1593ق ع/  لجنة االزمة 15

 3015/ 19/12في     352ق ع/  اللجنة المركزية لالشراف على االمتحانات 16

 بشكل سنوي اللجنة االمتحانية 17

    

 -عضويات في الجمعيات العلمية :عدد ال -11

 تأريخ االنتساب الى الجمعية  اسم الجمعية التي انتسب اليها  ت

 2010 المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم 1

 

 -و الهيئات االستشارية في المجالت العلمية :عدد العضويات في هيئات التحرير  -12

 تأريخ الحصول العضوية  ير ، هيئة استشارية( نوع العضوية ) هيئة تحر اسم المجلة العلمية ت

    

 

  -عدد المشاركات في المؤتمرات و الندوات العلمية وورش العمل:-13    

عنوان المؤتمر او الندوة او ورشة العمل التي شارك  ت

 بها

 نوع المشاركة نوع النشاط ) محلي ، عربي ، دولي(

 حضور فقط  مشاركة ببحث

  √ محلي جامعة الكوفةل االولفي التعليم العالي ة مؤتمر الجود 1

 √  سوريا -عربي  مؤتمر ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي 2

 -المؤتمر الوطني الصالح التعليم العالي والبحث العلمي 3
 الوزارة

  √ محلي

 √  محلي جامعة البصرة -جودة التعليم العالي مؤتمر  4
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 √  مصر -عربي  التحديات واالفاق –مؤتمر الجامعات العربية  5

  √ محلي مؤتمر الجودة الثاني لجامعة الكوفة 6

مؤتمر رؤية استراتيجية للواقع الخدمي في العراق  7
 جامعة الموصل -وانعكاساتها على االستثمار

  √ محلي

  √ محلي مؤتمر الجامعة العراقية 8

المؤتمر السنوي الخامس لضمان الجودة واالعتماد  9

 جامعة الكوفة –الكاديمي ا

  √ محلي

مؤتمر التعليم العالي وتحديات سوق العمل في جامعة  10
 القادسية

 √  محلي

  √ محلي مؤتمر كلية المامون االول 11

  √ محلي مؤتمر كلية المامون الثاني 12

مؤتمر نحو موائمة مخرجات التخصصات االدارية  13

اقتصاديات  -واالقتصادية لمتطلبات سوق العمل 
 االعمال

  √ محلي

مؤتمر التحسين المستمر طريقنا لضمان جودة التعليم   14

 الوزارة -العالي 

  √ محلي

مؤتمر روىء اكاديمية  لالصالح االقتصادي والمالي  15
 جامعة كربالء -واإلداري في العراق 

  √ محلي

ندوة اساسيات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي  16
 امعة النهرينج –

  √ محلي

ندوة معايير اتحاد الجامعات العربية لضمان الجودة في  17
 التعليم

  √ محلي

  √ محلي متطلبات تطبيق الجودة التعليمية في جامعة النهرين 18

ندوة الدليل االرشادي لنظام ضمان الجودة التعليمية  19

 لجامعة النهرين

  √ محلي

مان الجودة في جامعة ندوة مهام وواجبات مجلس ض 20
 النهرين

  √ محلي

ندوة امكانيات وتحديات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  21
 في جامعة النهرين

  √ محلي

  √ محلي جامعة نوروز –اسس ومعايير جودة التعليم العالي  22

ندوة نتائج التقويم الخارجي للجامعة من قبل اتحاد  23
 الجامعات العربية

  √ محلي

  √ محلي ة معايير الجودة واالعتماد في التعليم الهندسيندو 24

  √ محلي الجامعة العراقية –ندوة الجودة واالعتماد االكاديمي  25

  √ محلي ندوة التقنيات واالساليب الحديثة في التعليم الهندسي 26

  √ محلي ندوة مدى تطابق  رؤية ورسالة  الجامعة وتشكيالتها 27

  √ محلي اغة رؤية ورسالة وزارة التخطيطندوة اعادة صي 28

  √ محلي ورشة النظام الداخلي لجودة التعليم في جامعة النهرين 29

  √ محلي ورشة الدليل االرشادي لنظام ضمان الجودة في الجامعة 30

  √ محلي ورشة كيفية كتابة المقررات الدراسية وتقريرها 31

  √ محلي مج الدراسيةورشة الدليل االرشادي لتوصيف البرا 32
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 -رك بها :عدد الدورات التدريبية التي شا-14

 تأريخ انعقاد الدورة مكان اقامة الدورة عنوان الدورة التي شارك بها ت

 2010 تركيا ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي 1

 2011 العراق معايير االعتماد االكاديمي 2

 2012 الجامعة االمريكية في الشارقة التخطيط االستراتيجي وضمان الجودة 3

 2012 العراق تعليم العاليالفي جودة المعايير  4

 

  -عدد الكتب المؤلفة و المترجمة : -15

 سنة التأليف  نوع الكتاب ) منهجي ، مساعد ، اخرى(  عنوان الكتاب المؤلف او المترجم ت

    

 

  -عدد براءات االختراع المنجزة:-16

     

  -عدد الجوائز الحاصل عليها : -17

  √ محلي ورشة الية تنفيذ متطلبات ضبط جودة التدريس 33

ورشة دليل المؤشرات الكمية والنوعية لضمان الجودة  34
 واالعتماد االكاديمي للجامعات العربية

  √ محلي

مكتب اليونسكو  -ورشة جودة التعليم العالي في العراق 35

 الدوحة

 √  عربية

  √ محلي عة الداخلية للمعايير االكاديمية للجامعةورشة  المراج 36

   محلي ورشة نتائج تقييم الطلبة لهيئة التدريس في الجامعة 37

 √  محلي الوزارة -ورشة االعتماد االكاديمي للجامعات العراقية  38

  √ محلي ورشة المعايير االكاديمية للتعليم الهندسي 39

لكليات والمعهد ومراكز ورشة الملف التقويمي ألداء ا 40
 الجامعة

  √ محلي

 –ورشة اهمية التوثيق في تطبيق معايير الجودة 41
 الجامعة العراقية

  √ محلي

ورشة المعايير االمريكية لمعايير البرامج الهندسية  42
 (ABET والتكنولوجية    ) 

  √ محلي

  √ محلي ( CEABورشة معايير اعتماد برامج الحاسوب  )  43

رشة كيفية كتابة وتقرير المقررات الدراسية لكلية و 44

 اقتصاديات االعمال

  √ محلي

األكاديمي لكلية  البرنامج مواصفات اعداد ورشة كيفية 45
 اقتصاديات االعمال

  √ محلي

  √ محلي ورشة إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتنمية اإلدارية 46

نوع براءة االختراع        عنوان براءة االختراع المنجزة ت
  ية، عالمية () محلية ، عرب

 رقم وتأريخ براءة االختراع  الجهة المانحة لبراءة االختراع

     



5 
 

 تأريخ الحصول على الجائزة  الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة الحاصل عليها  ت

 2010 الجامعة العراقية درع الجودة 1

 

  -تسنمها :المناصب االدارية التي  -18

 الى  –مدة البقاء في المنصب من  المنصب االداري الذي تسنمه  ت

 2009-2005 للجامعة مدير الشؤون العلمية 1

 2013-2009 للجامعة واألداء الجامعيمدير قسم ضمان الجودة  2

 

  -عدد كتب الشكر و التقدير الحاصل عليها : -19

 قم و تأريخ كتاب الشكر و التقدير ر الجهة المانحة لكتاب الشكر و التقدير ت

 2006/  7/  26      في        30/1/7134 رئيس جامعة النهرين 1

 2008/ 3/  11      في    3140/ 1/ 30   رئيس جامعة النهرين 2

  2009/ 5/  5في            5720/ 1/ 30 رئيس جامعة النهرين 3

 2010/ 25/1       في            69ج س/ رئيس جامعة النهرين 4

 2010/ 13/8في                    704/ 1 رئيس الجامعة العراقية 5

 2011/ 6/  5في                170ج س   رئيس جامعة النهرين 6

 2011/ 11/  28في              1173ج س/  رئيس جامعة النهرين 7

 2013/ 1/ 22في                  88ج س/  رئيس جامعة النهرين 8

 2013/  10/ 14في                     2394  عميد كلية اقتصادية االعمال 9

 2014/ 4/  3في               1021ق ع / عميد كلية اقتصادية االعمال 10

 2014/ 6/  1في              1553ق ع /  رئيس جامعة النهرين 11

 2014/ 10/  8   في           2860ق ع /  رئيس جامعة النهرين 12

 2014/ 4/21في              3448ق ع /  رئيس جامعة النهرين 13

 2016/ 2/  29في        146/ 1/2و س / وزير التخطيط 14

 4/2016/  4في       6050/  6/  4ق / الوزارة / رئيس دائرة البحث والتطوير 15

 19/4/2016في                 4/985ق/ رئيس جامعة النهرين 16

 9/5/2016في             7169/ 3/1 رئيس جامعة النهرين 15

 

 


