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جامعة بغداد
كلٌة االدارة واالقتصاد

السيرة العلمية والذاتية
االسم – االستاذ الدكتور عبدالسالم لفته سعيد
اوال – المعلومات الشخصٌة-:
الموالٌد  / 1958 :قضاء سوق الشٌوخ  /محافظة ذي قار
اللقب العلمً :استاذ  ،التخصص العام :ادارة االعمال التخصص الدقٌق :التموٌل والمصارف
العنوان الحالً :جامعة بغداد  /كلٌة الدارة واالقتصاد  /قسم ادارة االعمال
تارٌخ التعٌٌن االول 1984/8/14 :بعنوان مدرس مساعد ومدٌر التطوٌر االداري فً وزارة التعلٌم
العالً
رئٌس قسم التطوٌر االداري فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 1987 -1984
رئٌس قسم ادارة االعمال فً كلٌة االدارة واالقتصاد –بغداد – 2015 -2013
عضو مجلس ادارة الخطوط الجوٌة العراقٌة 2018
عضو رابطة المصارف الخاصة فً العراق
عضو لجنة التنسٌق االكادٌمً فً رابطة المصارف الخاصة فً العراق
عضو مجلس ادارة هٌئة االوراق المالٌة فً العراق
رئٌس اللجنة الوطنٌة لتطور التعلٌم الثانوي

ثانٌا – الشهادات العلمٌة-:
 -1بكالورٌوس ادارة االعمال بغداد 1978 /
بغداد 1983 /
 -2ماجستٌر ادارة االعمال
عنوان الرسالة  :دراسة طرٌقة العمل – دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة فً مدٌرٌة تسجٌل المركبات
بغداد 1996 /
 -3دكتوراه ادارة االعمال
عنوان االطروحة  :المخاطرة االئتمانٌة واثرها فً سٌاسات اإلقراض

ثالثا  -االلقاب العلمٌة -:
 -1مدرس مساعد 1984
-3استاذ مساعد 2000

 -2مدرس 1992
-4 -4استاذ 2010

رابعا  -الكتب المإلفة-:
-3االئتمان المصرفً
-2الجداول الرٌاضٌة المالٌة 1999
 -1دراسة طرٌقة العمل 1990
-4الرٌاضٌات المالٌة للعملٌات قصٌرة االجل ط1
 2000اكادٌمٌة الدراسات العلٌا – لٌبٌا
-5الرٌاضٌات المالٌة للعملٌات طوٌلة االجل ط --1999 1ط2002 3
 -- 1999ط2002 3
 -7الرٌاضٌات المالٌة إلعدادٌات التجارة ( كتاب منهجً)
 -6رٌاضٌات المال واالستثمار 2005
-9ادارة المصارف وخصوصٌة العمل المصرفً
-8خصوصٌة العمل المصرفً 2010
2013ط 2018---1ط -10 5قراءة سوق الشٌوخ للكبار (2016تعلٌم القراءة خالل عشرة اٌام)
 -11قراءة سوق الشٌوخ للكبار(2018تعلٌم القراءة خالل عشرة اٌام) ط.2

خامسا -:نشاطات علمٌة-:
 -1المشاركة بعدد من المإتمرات داخل القطر وخارجه

-2
-3
-4
-5

االشراف على عدد من بحوث الدبلوم العالً فً ادارة المستشفٌات والدبلوم العالً فً العلوم المالٌة
والمصرفٌة ورسائل الماجستٌر فً ادارة االعمال  .و اطارٌح الدكتوراه .وماجستٌر فً ادارة
التمرٌض وماجستٌر فً الرقابة والتفتٌش ودبلوم ادارة البلدٌات .
مناقشة العدٌد من البحوث والرسائل و االطارٌح لطلبة الدبلوم العالً والماجستٌر والدكتوراه فً
عدد من الجامعات العراقٌة.
نشر العدٌد من المقاالت العلمٌة فً الصحف المحلٌة.
المعاٌشة المٌدانٌة فً عدد من الجامعات الروسٌة ضمن الخطة التدرٌبٌة لوزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً .2013

سادسا – الكلٌات والمعاهد التً قام بالتدرٌس فٌها:
 -1كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد -2كلٌة المنصور الجامعة  -3كلٌة المؤمون الجامعة
-4معهد االدارة فً الرصافة -5المعهد العالً للحاسبات والمعلوماتٌة -6المعهد العالً للدراسات
المالٌة والمحاسبٌة -7اكادٌمٌة الدراسات العلٌا للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة /طرابلس /لٌبٌا
-8كلٌة العلوم التجارٌة وادارة االعمال /جامعة االحقاف  /الٌمن -9كلٌة الهندسة وعلوم الحاسوب /
جامعة االحقاف  /الٌمن

سابعا -:المواد التً قام بتدرٌسها -:
أ -الدراسات االولية-:
الموارد البشرٌة
 -3ادارة االعمال  -4ادارة
-2مبادئ اإلدارة
 -1الرٌاضٌات المالٌة
 -8ادارة المصارف
 -5ادارة الخطر والتامٌن  -6االدارة المالٌة  -7التموٌل واالستثمار
 -11ادارة التسوٌق
 -10الصٌرفة المتخصصة
 -9الصٌرفة الشاملة
 -13ادارة المشترٌات والمخازن
 -12ادارة االنتاج والعملٌات
ب -الدراسات العليا -:
-1ادارة الخطر والتامٌن  -2ادارة العملٌات المصرفٌة -3االئتمان المصرفً -4تطبٌقات مصرفٌة
 -7نظم المعلومات
 -6نظم المعلومات المصرفٌة
-5تقٌٌم المشارٌع ودراسات الجدوى
 -10االدارة المالٌة
-9الهندسة المالٌة
الضرٌبٌة  -8نظم المعلومات االدارٌة
-11ادارة المصارف  -12االدارة المالٌة فً القطاع الحكومً  -13االدارة المالٌة للمحاسبٌن

ثامنا -:البحوث العلمٌة-:
أ -بحوث التطوٌر االداري فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اعادة تنظٌم امانة مجلس الوزارة ()1985
امكانٌات استخدام المكننة آلختصار االٌدي العاملة فً التعلٌم العالً ()1985
اعداد دلٌل المبعوثٌن خارج العراق ()1986
اعداد دلٌل قوانٌن وانظمة التعلٌم العالً فً العراق ()1986
تنظٌم الحفظ واالرشٌف فً دٌوان الوزارة ()1986
تطوٌر االستعالمات لرفع كفاءة االداء فً دٌوان الوزارة ()1987
تطوٌر البرٌد الصادر والوارد من والى دٌوان الوزارة ()1987

ب -بحوث االستشارات المصرفٌة-:
 -8تقٌٌم تجربة المصرف الصناعً العراقً فً الصٌرفة التجارٌة ()1999
 -9تبسٌط اجراءات منح القروض التنموٌة فً المصرف الصناعً العراقً ()2001
 -10تبسٌط اجراءات منح التسهٌالت االئتمانٌة فً المصرف الزراعً ()2001
 -11معالجة مشكلة الضمانات فً قروض المصرف الصناعً ()2001
 -12تبسٌط اجراءات منح االئتمان فً مصرف الرشٌد ()2002
 -13تقٌٌم ودائع المصرف الزراعً ()2002
 -14اعداد دلٌل منح القروض فً صندوق االسكان ()2005

ج -البحوث االكادٌمٌة المقدمة للترقٌة الى مرتبة مدرس-:
 -15استخدام اسلوب عبء العمل لتحدٌد احتٌاجات االعدادٌات من التدرٌسٌٌن()1988
 -16اختصار المخاطبات الورقٌة فً جامعة بغداد()1989
 -17نموذج معاملة الموظف الواحد /نموذج مقترح لتبسٌط الروتٌن الحكومً()1990
 -18قٌم العمل فً ظل الحصار االقتصادي على العراق ()1991

د -البحوث االكادٌمٌة المقدمة للترقٌة الى مرتبة استاذ مساعد -:
 -19تحلٌل اخطار السٌارات فً العراق ()1993
 -20تحلٌل وقٌاس العالقة بٌن الرضا الوظٌفً والوالء التنظٌمً واالداء(منشوركلٌة االدارة واالقتصاد
)1995
 -21تحلٌل نظام المعلومات فً دائرة تسجٌل السٌارات فً بغداد(مقدم الى مدٌرٌة المرور العامة
)1996
 -22المخاطرة االئتمانٌة واثرها فً سٌاسات االقراض (اطروحة دكتوراه) ()1996
 -23المصرف الصناعً بٌن الصٌرفة المتخصصة والشاملة(منشور كلٌة االدارة واالقتصاد )2001

ه -البحوث االكادٌمٌة المقدمة للترقٌة الى مرتبة استاذ -:
 -24دراسة طرٌقة العمل وخصوصٌة العمل المصرفً (منشور2001كلٌة بغداد الجامعة )
 -25تحلٌل الودائع نموذج مقترح لتحلٌل ودائع المصارف التجارٌة (منشور كلٌة بغداد الجامعة
)2005
 -26الضمانات ودورها فً تخفٌض المخاطرة االئتمانٌة (مإتمرعمان )2002
 -27العوامل المإثرة فً االتصاالت التحرٌرٌة دراسة تطبٌقٌة فً وزارة الصحة (مقبول للنشر
)2010
 -28ادارة المخاطرة التشغٌلٌة فً المصارف العراقٌة ( مإتمر )2010
 -29بناء قاعدة بٌانات لتحدٌد االحتٌاجات من االدوٌة للمذاخر الطبٌة (كربالء )2010

و -بحوث اخرى-:
 -30دراسة طرٌقة العمل لتبسٌط االجراءات العسكرٌة (مقدم الى وزارة الدفاع ) 2002
 -31تبسٌط االجراءات لتطوٌر الخدمة المصرفٌة ()2006
 -32العالقة بٌن التوجه السوقً والتعلم المنظمً واثرها فً اداء االعمال()2010
 -33تقوٌم اجراءات االعتمادات المستندٌة فً المصارف العراقٌة .
 -34العوامل المإثرة فً تحصٌل القروض المصرفٌة فً المصارف العراقٌة .
 -35التقوٌم المالً لتجربة االجنحة الخاصة فً المستشفٌات العراقٌة .
 -36اثر التحول من التموٌل الذاتً الى البٌع المجانً على االداء لمالً للشركة العامة لتسوٌق االدوٌة
والمستلزمات الطبٌة.
 -37قٌاس المخاطرة التشغٌلٌة فً المصارف العراقٌة( مإتمر كربالء )2010
 -38تصمٌم قاعدة بٌانات مالٌة لمنشآت االعمال العراقٌة 2011
 -39اسلوب (  ) ABCودوره فً ترشٌد التكالٌف فً تقٌٌم المشارٌع 2011.
 -40االندماج المصرفً 2011.
 -41هٌكل االئتمان ودوره فً قٌمة المصرف 2011.
 -42تطوٌر معاٌٌر نظام الرقابة الصحٌة للمختبرات االهلٌة2012
 -43دور الكفاءة فً األداء المصرفً :بحث تطبٌقً فً عٌنة من المصارف العراقٌة الخاصة 2012
 -44تحلٌل واقع االدارة المالٌة فً المستشفٌات الخاصة فً بغداد2012
 -45نموذج مقترح لدراسة تحصٌل القروض المصرفٌة2013
 -46بناء قاعدة البٌانات نموذج مقترح لتقدٌر الحاجة إلى األدوٌة2013

 -47تبسٌط االجراءات ودوره فً تنفٌذ المشارٌع بحث تطبٌقً فً دائرة مجاري بغداد2014
 -48العوامل المإثرة فً اإلفصاح عن األخطاء الطبٌة2014
 -49استخدام أسلوب القٌمة المستحقة فً الرقابة على تنفٌذ مشارٌع البناء2014
 -50تقٌٌم األداء المالً لدوائر بلدٌات بابل وكربالء ((بحث تطبقً مقارن ))2015
 -51استخدام أسلوب التدفقات النقدٌة المخصومة فً تقٌٌم قٌمة المصارف الدولٌة كمعٌار للمصارف
العراقٌة – دراسة تطبٌقٌة .
 -52المخاطرة االئتمانٌة وانعكاسها على الربحٌة المصرفٌة -دراسة تطبٌقٌة مقارنة بٌن مصرفً
(2015 ) Barclays & HSBC
 -53نحو استراتٌجٌة لتبسٌط االجراءات وتسرٌع انجاز معامالت المتقاعدٌن 2015
 -54استخدام نموذج  5 C'Sفً منح االئتمان للمختبرات الطبٌة الخاصة ( نموذج مقترح)2015
 -55دور اإلنتاجٌة فً تحسٌن األداء المصرفً  -دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المصارف العراقٌة 2015
 -56تطوٌر التعلٌم التمرٌضً فً العراق -نموذج مقترح 2015
57- THE Extent to Which the Iraqi Nursing Colleges to the
Requirements of Reliability According to the Indicators of the World
Health Organization. 2015.
 -58دور الكفاءة المصرفٌة فً قٌمة المصرف.2016،
 -59أخالقٌات مهنة التمرٌض ودورها فً تعزٌز رضا المرٌض 2016
 -60انعكاس المقدرات الجوهرٌة للمدٌر المالً فً األداء المالً للمنشؤة . 2016
 -61انعكاسات االخالق فً جودة الخدمة المصرفٌة 2016
 -62تقٌٌم هٌكل االنفاق الصحً فً مستشفٌات دائرة صحة النجف االشرف 2016
 -63جودة الخدمة الصحٌة فً ضوء معاٌٌر وزارة الصحة 2016
 -64انعكاسات الثقافة المنظمٌة فً جودة الخدمة المصرفٌة 2017
 -65انعكاسات الوعً المصرفً فً جودة الخدمة المصرفٌة2017
 -66تقٌٌم األداء المالً المصرفً على وفق المإشرات التقلٌدٌة ( السٌولة والربحٌة ) ومإشر القٌمة
االقتصادٌة المضافة (.2018 ، ) EVA
 -67تقٌٌم األداء المالً المصرفً بٌن المإشرات التقلٌدٌة(السٌولة والربحٌة) ومإشر القٌمة المعرضة
للخطر ) .2018 ، (VAR
 -68العالقة بٌن األداء المالً المصرفً على وفق مإشر القٌمة المعرضة للخطر ) ( EVA
ومإشر القٌمة االقتصادٌة المضافة ) .2018 ،(EVA
 -69دور الرواتب واألجور المصروفة فً كمٌة النفاٌات المرفوعة باطار صنف البلدٌة – دراسة فً
بلدٌات اطراف بغداد . 2018
 -70دور االنفاق البلدي فً المسإولٌة البٌئٌة -دراسة فً بلدٌات اطراف بغداد . 2018
 -71االتجاهات المختلفة لدراسة ادارة المصارف  :تحلٌل ومناقشة فلسفٌة .2018
 -72العالقة بٌن أدوار المدٌر المالً واألداء المالً للمنشؤة .2018
 -73العالقة بٌن المقدرات الجوهرٌة للمدٌر المالً وادوار المدٌر المالً . 2018

االستاذ الدكتور
عبدالسالم لفته سعٌد
كلٌة االدارة والقتصاد/جامعة بغداد
كانون ثانً 2019
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d.abdalsalam58@yahoo.com

