الديخة الحاتية()CV

 االسم  :فخاس دمحم إسساعيل نريف العامخي. مهاليج  :بغجاد – .1976 محل العسل الدابق كلية اإلعالم جامعة بغجاد. محل العسل الحالي كلية اإلدارة واالقتراد جامعة بغجاد قدم ادارة اعسال. العسل الحالي  :رئيذ قدم ادارة االعسال التحريل الجراسي : .1بكالهريهس إدارة عامة -جامعة بغجاد  2007بتدلدل (الثاني )على القدم
بتقجيخ ججيج ججا وبسعجل(. )86
 .2ماجدتيخ إدارة عامة – مهارد بذخية وإستخاتيجية من كلية اإلدارة واالقتراد
جامعة بغجاد  2010بتدلدل( األول )على الجفعة بتقجيخ جيج
وبسعجل(.)79.25
 .3تجريدي في كلية التخاث الجامعة  2010قدم ادارة االعسال درس السهاد اآلتية
أ -اإلدارة اإلستخاتيجية .
ب -إدارة التدهيق
ت -البحهث عسليات
 .4مدؤول شعبة السهارد البذخية في  2011 /4 /3في كلية اإلعالم جامعة
بغجاد .2011
 .5حاصل على الجكتهراه في اإلدارة العامة من كلية اإلدارة واقتراد – جامعة
بغجاد  2015بتختيب (األول )على الجفعة و بتقجيخ جيج ججا ومعجل(.)81
 .6حاصل على لقب استاذ مداعج بتخرص االدارة االستخاتيجية 2019/4/3
ضسن السجة االصغخية.
 .7درس في قدم إدارة األعسال جامعة بغجاد الجراسات األولية السهاد اآلتية:
أ -الدلهك التشظيم
ب -مبادئ إدارة

ت -أساليب بحث علسي.
ث -اإلدارة اإلستخاتيجية
ج -التفكيخ االستخاتيجي
ح -اإلدارة الجولية
.7التجريذ في الجراسات العليا:
.1أساسيات اإلدارة في الجبلهم التخطيط االستخاتيجي 2017-2016

.2سلهك تشظيسي وإدارة الكتخونية في كلية القانهن دبلهم نداهة ومكافحة الفداد
2017-2016
.3إدارة محلية ومجلذ بلجية في دبلهم إدارة بلجيات(معادل
للساجدتيخ)20-19, 2018-2017

 .4سلهك تشظيسي وإدارة الكتخونية في كلية القانهن دبلهم نداهة ومكافحة
الفداد 2018-2017
.5تخطيط استخاتيجي في الجبلهم التخطيط االستخاتيجي 2019-2018

.6التغييخ والتطهيخ اإلداري في ماجدتيخ التخطيط االستخاتيجي 20-19
21-20,
.7تفكيخ استخاتيجي في دبلهم تخطيط استخاتيجي 2021-2020
.8الديشاريههات االستخاتيجية 2022-2021
 األبحاث المنشهرة والمقبهلة لمنشر:ت
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عنوان البحث
العالقة بٌن القدرات القٌادٌة والتوجه االستراتٌجً
التناغم بٌن ممارسات نظرٌة الفوضى والتوجه االستراتٌجً
Application of electronic commerce and
competitive
Reflection 0f Strategic Thinking 0n the
Organizational Change
تأثٌر استراتٌجٌات تقلٌص الحجم فً األداء االستراتٌجً
تأثٌر إعادة الهٌكلة فً األداء االستراتٌجً
البراعت االستراتيجيت وانعكاسها في االداء التنظيمي
اثر القيادة التحىيليت في تعزيز البراعت التنظيميت
انعكاس القيادة االستراتيجيت على التجذيذ التنظيمي
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دور الخفت االستراتيجيت في التميز التنظيمي
اليقظة اإلستخاتيجية وانعكاسها على األداء االستخاتيجي

 15تأثيخ القيادة الستدامية في تعديد االداء الجامعي
 13تأثيخ الخوحانية في تعديد االداء الجامعي
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 14انعكاس السذاركة السجتسعية في تعديد التسيد السشظسي
 15تذخيص عالقة االرتباط بين السذاركة السجتسعية والتسيد التشظيسي
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The Role of Change

Management in Achieving Competitive Advantage
A Case Study in Diyala State Company

 الكتب المنشهرة.1التفكيخ االستخاتيجي (الزاد للشذخ – بغجاد)
.2االدارة االستخاتيجي (دار اليازوري -عسان)
 اإلشراف .1اطخوحة دكتهراه ادارة عامة
 .2اطخوحة دكتهراه اعسال
 .3ثالثة رسائل ماجدتيخ إدارة اعسال
 .4اربعة رسائل ماجدتيخ تخطيط استخاتيجي –ادارة اعسال
 .5خسدة رسائل دبلهم عالي معادل للساجدتيخ إدارة بلجيات
 .6عذخة أبحاث دبلهم عالي تخطيط استخاتيجي
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المجان الهزارية.1عزه لجشة اعادة هيكلة و ازرات الجولة في االمانة العامة لسجلذ الهزراء
.2عزه لجشة االدرة الالمخكدية في االمانة العامة لسجلذ الهزراء
.3عزه لجشة معادلة الذهادات في وزراة التعليم العالي والبحث العلسي
ـــ المجان داخل الكمية
.1عضه لجنة االستالل في قسم ادارة اعمال
.2عضه لجنة امتحانية لعدة سنهات
.3عضه لجنة المقاصة العممية
.4عضه في العديد من المجان داخل قسم ادارة اعمال
 كتب الشكر والتقدير.1رئيذ الهزراء
.2االمين العام لسجلذ الهزراء
.3وزيخ التعليم العالي والبحث العلسي
.4رئيذ جامعة بغجاد
.5عسيج كلية اإلدارة واالقتراد ()15
.6عسيج كلية االعالم جامعة بغجاد()3
.7عسيج كلية القانهن جامعة بغجاد()2

.8عسيج كلية اإلدارة واالقتراد جامعة كخبالء
.9عسيج كلية اإلدارة واالقتراد جامعة سهمخ
.10عسيج كلية اإلدارة واالقتراد جامعة تكخيت
.11معهج التطهيخ االداري و ازرة الجاخلية
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