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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 االداة واالقتصادكلية / جامعة بغداد

  C.V السيرة الذاتية

 المعلومات التعريفية اوال: 

 حسام علي محيبس الرويشديا.م.د االسم الثالثي واللقب: 

 1977-12-28بغداد / :محل وتاريخ الوالدة 

 : العلميةالسيرة :ثانياً 

 /30/6/2005ةجامعة بغداد /االدارة واالقتصاد االدارة العام بكالوريوس 

 11/3/2009 االدارة العامة  ماجستير / جامعة بغداد / االدارة واالقتصاد 

  16/3/2016 االدارة العامة دكتوراه / جامعة بغداد / االدارة واالقتصاد 

 / 17/3/2019استاذ مساعد /)في المدة االصغرية( تخصص ادارة عامة 

 ً  المهام االدارية  :ثالثا

 1/12/2010كلية طب االسرررررررااع / جامعة بغداد -ةمدير الموارد البشرررررررري–

1/12/2011 

  رئررراسررررررررررة  مسؤول شعبة الدعم الفاي في قسم ضماع الجودة واالداء الجامعي

 20/12/2016 - 5/4/2016 جامعة بغداد

  كلية االدارة واالقتصررراد /جامعة بغداد -مقرر قسرررم العلوم المالية والمصررررفية  

24/9/2017 – 3/4/2018 

  8/3/2018 واالقتصاد /جامعة بغدادكلية االدارة  مسؤول شعبة المكتبة – 

 1/7/2020لغاية 

  ولغاية االع -2021قسم االدارة العامة رئيس 
 

ً رابع  الجهود التدريسية  :ا

 الجامعة / الكلية / القسم المرحلة أسم المادة الدراسية ت

 عالقات عامة  1
جامعة بغداد كلية االدارة  المرحلة الثانية

 واالقتصاد/االدارة العامة

 نظم معلومات ادارية 2
جامعة بغداد كلية االدارة  المرحلة الثالثة

واالقتصاد قسم العلوم المالية 
 والمصرفية

 نظم معلومات مصرفية 3
جامعة بغداد كلية االدارة  المرحلة الثالثة

واالقتصاد قسم العلوم المالية 
 والمصرفية

 التسويق المصرفي 4
جامعة بغداد كلية االدارة  المرحلة الثانية

العلوم المالية  واالقتصاد قسم
 والمصرفية
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 ادارة الخطر والتامين 5
جامعة بغداد كلية االدارة  المرحلة الرابعة

واالقتصاد قسم العلوم المالية 
 والمصرفية

 مبادئ ادارة االعمال  6
جامعة بغداد كلية االدارة  المرحلة االولى

واالقتصاد قسم العلوم المالية 
 والمصرفية

 المرحلة الثالثة االدارة االستراتيجية 7
جامعة بغداد كلية االدارة 

واالقتصاد قسم العلوم المالية 
 والمصرفية

 المرحلة الرابعة منظمات دولية  8
جامعة بغداد كلية االدارة 
 واالقتصاد/االدارة العامة

 دراسات عليا  امن معلومات الوثائق 9
جامعة بغداد كلية االدارة 
 واالقتصاد/االدارة العامة

 دراسات عليا  ادارة محلية  11
جامعة بغداد كلية االدارة 
 واالقتصاد/االدارة العامة

 دراسات عليا  ادارة استراتيجية  11
معهد التطوير االمني واالدارة / 

 وزارة الداخلية 

تخطيط امني استراتيجيماجستير  عليادراسات  استراتيجيةادارة  12  

 عليادراسات  استراتيجيةادارة  13
جامعة بغداد كلية االدارة 
 واالقتصاد/االدارة العامة

 

 

 

ً خامس  الجهود العلمية  :ا

 الجامعة / الكلية / القسم المرحلة أسم المادة الدراسية ت

1 
رسالة الماجستير )اعتماد معايير 
الجوائز الدولية للجودة لتحقيق 

 االداء المتميز (

Adoption of international 
awards criterions for 
quality to achieve the 
exellence performance 

كلية االدارة –جامعة بغداد 
 واالقتصاد

2 

اطروحة الدكتوراه) ريادية 
المنظمات العامة على ضوء 
التوافق بين الذكاء التنافسي 
والتجديد االستراتيجي/ بحث 

 تحليلي في جامعة بغداد(

Public organization 
Entrepreneurial in the 
light of compatibility 
between competitive 
intelligence and strategic 
renewal 

كلية االدارة  -جامعة بغداد
 واالقتصاد

3 

مدخل اظم المعلومات المصرفية /

 ودراسات حالة  معاصر

banking information 
systems 
Contemporary approach 
and case studies 

دار امجد الطنبور–عمان االردن   

4 
االدارة االستراتيجية / مدخل 

 تكاملي

Strategic management / 
integrative approach 

دار السيسبان –العراق بغداد   
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ً ساد )البحوث الماشورة في مجالت سكوباس ذات معامل تاثير ,  النشاط البحثي -سا

 بحوث كالرفيت ,بحوث عالمية ,بحوث محلية (

 التفاصيل عنوان البحث ت

1 

An Analytical Study of the Strategic Flexibility 
Variation as a Function of the Dynamic Capabilities 
Based on Supply Chain Management (Case Study: 
The General Petroleum Products Distribution 
Company in Baghdad) 

Scopus 

2 
Negotiation Strategies in terms of Transformational 

Leadership: Empirical Design 
Scopus 

3 

Empowerment strategies and their role in talent 
management: Applied research in the Atomic Energy 

Commission - Ministry of Science and Technology 
 

Scopus 

4 

Employing marketing information systems for the 
success of small and medium enterprises: A field 
study of some Tourism and Travel companies in 

Baghdad 
 

Scopus 

5 
The Role of the learning organization in Crisis 

management strategy: Case study in Dejah University 
College 

Scopus 

6 

The Differentiation in Work Enrichment Strategies 
and Organizational Creativity Function: a perspective 
from the Leaders of the Ministry of Oil in 

 

Clarivate  

7 
The impact of knowledge management on the 

strategic flexibility: A literature review 
 

International 

8 
درجة/دراسة تحليلية مقاراة لعياة مع مدراء ورؤساء  360التغذية العكسية مع 

 لكهرباء والماء والمجاري في بغداداالقسام في دائرة ا

مجلة االقتصاد والعلوم 
 االدارية جامعة بغداد

9 
تاثير استراتيجيات التمكيع في خصائص اثراء العمل بحث استطالعي الراء عياة 

 مع قيادات وزارة الافط 

مجلة االقتصاد والعلوم 
 االدارية جامعة بغداد

 مجلة دجلة  دور عمليات الذكاء التاافسي في تحقيق ريادية االعمال  11

 مجلة العراقية  . دور استراتيجيات التمكيع في تعزيز االبتكار التاظيمي 11

12 
تأثير آليات التجديد االستراتيجي في تباي اموذج الجامعة الريادية/ بحث 

 معة بغداد استطالعي آلراء عياه مع قيادات جا
 مجلة دجلة 
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13 
مجلة المثنى للعلوم  دراسة استطالعية في جامعة سومردور إدارة المواهب في جودة الخدمة التعليمية/ 

 االدارية واالقتصادية

 

 

ً ابعس  عضوية اللجان )بعضها( : ا

 التفاصيل عنوان النشاط ت

 عضوية لجنة تحسين الجودة  1
)لجنة دائمية (حسب االمر الوزاري 

 24/7/2116في  7/5/2436ق/

 عضو لجنة استحداث قسم المحاسبة في كلية الفراهيدي 2
حسب االمر الوزاري ت هـ /أ ق 

 27/9/2116في  3577

 معهد الخدمة الخارجية عضو لجان مناقشة في وزارة الخارجية  4

 عضو لجنة مناقشة بحث في وزارة الخارجية  5
في  15/7/1341حسب االمر 
31/7/2118 

 19/11/2117في  5416ش.ج  2117-2116عضو لجنة تقييم االداء لعام  6

 2/4/2117في  561ت.م  2117-2116عضو لجنة التصنيف الوطني  7

 17/12/2117في  6165ش.ج  2118-2117عضو لجنة التصنيف الوطني  8

 24/8/2117في  4674ش.ب  2118-2117عضو لجنة علمية لعام  9

 12/1/2117في  211أ.م/ 2117-2116و لجنة تدقيقية لعام  عضو لجنة امتحانية 17

 19/8/2118في  3869أ.م / 2118-2117لعام  عضو لجنة امتحانية ولجنة تدقيقية 18

 14/1/2119في  3869أ.م / 2119-2118ولجنة تدقيقية لعام  عضو لجنة امتحانية 19

21 
عضو لجنة امتحانية لالمتحان التنافسي في كلية المنصور لعام 

2117-2118 
 3/5/2118في  2831أ.م 

21 
عضو لجنة مراقبة على االمتحانات التنافسية لكلية المنصور الجامعة 

 2118-2117لعام 
 4/6/2118في  2912أ.م 

22 
عضو لجنة تدقيقية لالمتحانات التنافسية للجامعة العراقية والكليات 

 2118-2117االهلية التابعة لها لعام 
 9/7/2118في  3336أ.م 

 11/11/2117في  739 2118-2117عضو لجنة مقاصة علمية لعام  23

 11/5/2117 في612ت.م   عضو لجنة برنامج المناظرات بين الجامعات والكليات  24

 22/11/2117في 755 2118-2117عضو لجنة تحديث المناهج لعام  25

 4/9/2118في 244 عضو لجنة ترميز المقررات  27

 13/2/2117في 52 عضو لجنة التعاون العلمي مع هيئة الحشد الشعبي  28

 19/2/2119في 477 عضو لجنة نظام المقررات الدراسية  31

 11/9/2118في 257 2119-2118عضو لجنة ضمان الجودة لعام  31

 11/9/2118في 261 2119-2118عضو لجنة االرشاد التربوي  32

 11/9/2118في  263 2119-2118لعام  عضو لجنة تحديث المناهج 33

 25/7/2118في 217 عضو لجنة استحداث مصرف افتراضي  35

 13/9/2118في  268 2118-2117دليل الطالب للعام  عضو لجنة اعاداد 37

 13/8/2118في  269 2118-2117عضو لجنة تقييم االداء لعام  38

 العامة لمجلس الوزراءاالمانة  –لجنة معهد اعداد القادة عضو  39
 35األمر الديواني رقم 

2121 /11/6  
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 االشراف على الدراسات العليا  :اً ثامن

 الدرجة العلمية و تاريخها أسم الطالب ت

 جامعة بغداد–طالب دكتوراه /قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  سيف طالب خضر 1

 جامعة بغداد–طالب دكتوراه /قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  عمر قيس جميل 2

 جامعة بغداد–طالب دكتوراه /قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  روضان عاصيرسول  3

 جامعة بغداد–طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  حيدر علي محمد 4

 بغدادجامعة –طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  عباس عويد عبد الحسين 5

 جامعة بغداد–طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  حسن عبد الكريم نعمة 6

 وزارة الداخلية  -ماجستير/معهد التطوير االمني واالداري طالب  الرائد . ميالد محمد عبد هللا  7

 وزارة الداخلية -واالداري ماجستير/معهد التطوير االمني طالب  الرائد .عباس فاضل علي 8

 جامعة بغداد–طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  زياد سامي سجاد 9

 جامعة بغداد–طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  دعاء ابراهيم خليل  11

 بغدادجامعة –/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  دبلوم ةطالب فاطمة يحيى فيصل 11

 جامعة بغداد–طالبة دبلوم /قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  رنا عبد الوهاب علي 12

 بغدادجامعة –/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  طالب دبلوم علي جاسم محمد 13

 جامعة بغداد–طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  سامي زيد  14

 بغدادجامعة –طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  يمابراهدعاء  15

 جامعة بغداد–طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  فرحان مروان  16

 جامعة بغداد–طالب ماجستير/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد  عبد االمير علي  17

 بغدادجامعة –/قسم االدارة العامة /كلية االدارة واالقتصاد دكتوراه طالب  مازن ابراهيم حنان  18

 

ً تاسع  : النشاطات العلمية االخرىا

 .شاركت في العديد مع الدورات التطويرية  -

 وخارج الجامعة. شاركت في لجاع مااقشات عديدة داخل -

االميع العام لمجلس و لسيد الوزيرا شكر معت على العديد مع الشهادات وكتب حصل -

لكلية االدارة  والسادة العمداءالسابقيع السادة رؤساء جامعة بغداد  ومع الوزراء

 اخرى .وجامعات ومع وزارات  واالقتصاد وكليات اخرى

 .كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد  مقيم معتمد في مجلة -

 مقيم معتمد في مجلة كلية دجلة الجامعة . -

 ة الخارجيةوزار –مقيم معتمد في معهد الخدمة الخارجي  -

ساهمت في اعداد الكثير مع الدورات التدريبية والتعليم المستمر وورش وادوات في  -

 وجامعات اخرىجامعة بغداد 

 مسجل اسمي كباحث في مستوعب سكوباس ولدي العديد مع االستشهادات  -

 عضو مستمر في اللجاة الوزارية لتحسيع جودة كليات االداب والتربية واللغات. -

   تاسيس معهد اعداد القادة في االمااة العامة لمجلس الوزراء. عضو لجاة -
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 تقييمات الجودة لكل ساوات الخدمة امتياز. -

 للتواصل 

 الهاتف  رقم

+964 07703401401 

+964 07901241592 

  :االيميل المعتمد 

hussam7777.ha@gmail.com 

Hossam.ali@coadec.uobaghdad.edu.iq 

mailto:hussam7777.ha@gmail.com
mailto:Hossam.ali@coadec.uobaghdad.edu.iq

