
 

 

 معلومات شخصية
  

  

  

  ..هديل كاظم سعيدهديل كاظم سعيد  ::االسماالسم
  19197373//1111//22  كربالءكربالء  ;;  محل وتاريخ الوالدةمحل وتاريخ الوالدة

  بغدادبغداد  ::العنوانالعنوان                      
  ::نقالنقال  هاتفهاتف                  
  ..عراقيةعراقيةالقومية:القومية:                  
  متزوجة متزوجة : : الحالة الزوجيةالحالة الزوجية  

  ممسمةممسمة  ::الديانةالديانة          
  يس قسم االدارة العامةيس قسم االدارة العامةرئرئ  ::الوظيفةالوظيفة  
  استاذ مساعداستاذ مساعد  ::المقب العمميالمقب العممي                  
  دكتوراهدكتوراه  ::الدرجة العمميةالدرجة العممية  
        ادارة عامةادارة عامة  ::التخصصالتخصص  

  والقميل من الفرنسيةوالقميل من الفرنسية  العربية واالنكميزيةالعربية واالنكميزية  ::المغاتالمغات    
  20062006تاريخ اول تعيين:تاريخ اول تعيين:  
  كمية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغدادكمية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد  عنوان العمل:عنوان العمل:  
    ::العنوان البريديالعنوان البريدي                

  

    
: : المؤهالت العمميةالمؤهالت العممية                   

   ،كمية االدارة ، كمية االدارة جامعة بغدادجامعة بغدادبكالوريوس عموم في االدارة العامة، بكالوريوس عموم في االدارة العامة ،
  19961996واالقتصاد،واالقتصاد،

  كمية االدارة ، كمية االدارة جامعة بغدادجامعة بغدادعموم االدارة العامة، عموم االدارة العامة،   ماجستيرماجستير ،
  20012001،،واالقتصادواالقتصاد



  ،كمية االدارة ، كمية االدارة جامعة بغدادجامعة بغداد  دكتوراه فمسفة ادارة عامة،دكتوراه فمسفة ادارة عامة ،
  20072007قتصاد،قتصاد،واالواال

    

  المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.      
  .تسويق.تسويق  
   .ادارة الموارد البشرية. ادارة الموارد البشرية    

   .مبادى االدارة. مبادى االدارة  
  .نظرية المنظمة والسموك التنظيمي.نظرية المنظمة والسموك التنظيمي      
  سياسات عامةسياسات عامة..  
   االدارة االستراتيجية االدارة االستراتيجية  

  االدارة المحميةاالدارة المحمية  

   اخالقيات ومناهج البحث العممي اخالقيات ومناهج البحث العممي  

  
  البحوث المنشورة.البحوث المنشورة.

  تنظيميةةةة والتمكةةةين وافرهمةةةا فةةةي االلتةةةزام التنظيمةةةي تنظيميةةةة والتمكةةةين وافرهمةةةا فةةةي االلتةةةزام التنظيمةةةي العالقةةةة بةةةين العدالةةةة الالعالقةةةة بةةةين العدالةةةة ال
  ..والتدريب المهنيوالتدريب المهني  دراسة ميدانية في دائرة العملدراسة ميدانية في دائرة العمل

  تحميميةةةةةتحميميةةةةة  وصةةةةفيةوصةةةةفية  دراسةةةةةدراسةةةةة  التنظيمةةةةيالتنظيمةةةةي  فةةةةةي التسةةةةييسفةةةةةي التسةةةةييس  القيةةةةةاديةالقيةةةةةادية  األنمةةةةةةا األنمةةةةةةا   دوردور  
  ..االنباراالنبار  زراعةزراعة  مديريةمديرية  فيفي  العاممينالعاممين  إجاباتإجابات  منمن  لعينةلعينة

  الرؤيويةةة د دراسةةة الرؤيويةةة د دراسةةة   افةةر ت بيةةق اسةةاليب ادارة االن بةةاو عمةةى ادوار القيةةادةافةةر ت بيةةق اسةةاليب ادارة االن بةةاو عمةةى ادوار القيةةادة
  ..وصفية تحميمية في وزارة النقل والمواصالتوصفية تحميمية في وزارة النقل والمواصالت

   دور تبادلية القائد_العضو في سموك الموا نةة التنظيميةة عمةى وفةق الفقةة دور تبادلية القائد_العضو في سموك الموا نةة التنظيميةة عمةى وفةق الفقةة
  التنظيمية.التنظيمية.

  انعكاس الذكاء الشعوري في اساليب اتخاذ القراراتانعكاس الذكاء الشعوري في اساليب اتخاذ القرارات  

   القيادة االستراتيجية وتأفيرها في تحقيق السمعة التنظيمية القيادة االستراتيجية وتأفيرها في تحقيق السمعة التنظيمية  

  مركزيةةةةةة بالحكومةةةةةةات المحميةةةةةة فةةةةةةي ضةةةةةوء المركزيةةةةةةة مركزيةةةةةة بالحكومةةةةةةات المحميةةةةةة فةةةةةةي ضةةةةةوء المركزيةةةةةةة مةةةةةةة المةةةةةةة الو و ككعالقةةةةةة الحعالقةةةةةة الح
  والالمركزية االداريةوالالمركزية االدارية



  دور القيادة االستراتيجية في تبني ممارسات ادارة الموهبةدور القيادة االستراتيجية في تبني ممارسات ادارة الموهبة  

   ادارة االلتزام العالي ودورها في تحقيق التفوق المنظمي ادارة االلتزام العالي ودورها في تحقيق التفوق المنظمي  

  الشفافية وتأفيرها في تحقيق السمعة التنظيميةالشفافية وتأفيرها في تحقيق السمعة التنظيمية  

   بتوسي  التخ ي  االستراتيجيبتوسي  التخ ي  االستراتيجيتأفير االنما  القيادية في ادارة االزمات تأفير االنما  القيادية في ادارة االزمات  

   العضو في العدالة التنظيميةالعضو في العدالة التنظيمية  ––دور تبادلية القائد دور تبادلية القائد  

   العضو في االلتزام التنظيميالعضو في االلتزام التنظيمي  ––دور تبادلية القائد دور تبادلية القائد  

  دور الدعم المنظمي المدرك في تحديد نم  التغيير المالئمدور الدعم المنظمي المدرك في تحديد نم  التغيير المالئم  

  
  االنش ة العممية(االنش ة العممية())                          
  والدبموم العاليوالدبموم العالي  والدكتوراهوالدكتوراه  مناقشة رسائل الماجستيرمناقشة رسائل الماجستير  

  االشراف عمى  مبة الدراسات العميااالشراف عمى  مبة الدراسات العميا  

   إلقةةاء محاضةةرات فةةي مجةةال اودارة الوسةة ى عمةةى المتةةدربين فةةي المركةةز إلقةةاء محاضةةرات فةةي مجةةال اودارة الوسةة ى عمةةى المتةةدربين فةةي المركةةز
  االشتشاري .االشتشاري .

    

  كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.                      
   كتب شكر )العميد( لمسنوات كتب شكر )العميد( لمسنوات

2007،2008،2009،2010،2011،2012،2013،2014،2015،20162007،2008،2009،2010،2011،2012،2013،2014،2015،2016  

  كر)مسةاعد رئةةيس الجامعةة( عةةن حصةولي عمةةى المرتبةة الفانيةةة كر)مسةاعد رئةةيس الجامعةة( عةةن حصةولي عمةةى المرتبةة الفانيةةة كتةاب شكتةاب ش
  ..في دورة  رائق التدريسفي دورة  رائق التدريس

   20142014كتاب شكر من معالي وزير التعميم العالي كتاب شكر من معالي وزير التعميم العالي  

   11حاصمة عمى لقب االستاذ المتميز رقم حاصمة عمى لقب االستاذ المتميز رقم  
    حاصةةةمة عمةةةةى لقةةةب مةةةةدقق داخمةةةةي لمجةةةودة مةةةةن قبةةةل الجهةةةةاز المركةةةةزي  حاصةةةمة عمةةةةى لقةةةب مةةةةدقق داخمةةةةي لمجةةةودة مةةةةن قبةةةل الجهةةةةاز المركةةةةزي

فةةةةي فةةةةي   1539215392  لمتقيةةةةيس و السةةةةي رة النوعيةةةةة بموجةةةةب الكتةةةةاب ذو العةةةةددلمتقيةةةةيس و السةةةةي رة النوعيةةةةة بموجةةةةب الكتةةةةاب ذو العةةةةدد
  20022002عامعام

  الةةةةدائرة االداريةةةة والماليةةةةة لةةةةوزارة التخ ةةةةي  الةةةةدائرة االداريةةةة والماليةةةةة لةةةةوزارة التخ ةةةةي    كتةةةب شةةةةكر مةةةةن مةةةدير عةةةةامكتةةةب شةةةةكر مةةةةن مةةةدير عةةةةام
20152015  

   20142014كتاب شكر من معالي وزير البيئة كتاب شكر من معالي وزير البيئة  



   20162016كتاب شكر من السيد وكيل وزارة البيئة كتاب شكر من السيد وكيل وزارة البيئة  

   20162016كتاب شكر من معالي وزير التعميم العالي كتاب شكر من معالي وزير التعميم العالي  

  
  ::ةةالدورات التدريبيالدورات التدريبي 
   اخميين لمجودة المقامة من قبل الجهةازاخميين لمجودة المقامة من قبل الجهةازاعداد مدقيقي داعداد مدقيقي د  دورةدورةالمشاركة في المشاركة في  

                                        20022002الجهاز المركزي  لمتقييس و السي رة النوعية الجهاز المركزي  لمتقييس و السي رة النوعية 
  

  التي شارك فيهاالتي شارك فيهاالعممية العممية والندوات والندوات المؤتمرات المؤتمرات 
المشاركة في الندوة العممية المتخصصة الموسومة)نشر فقافة الجودة المشاركة في الندوة العممية المتخصصة الموسومة)نشر فقافة الجودة 

  وانعكاسها في االرتقاء بالعممية التعميمية.(وانعكاسها في االرتقاء بالعممية التعميمية.(
  

  ::االخرىاالخرىش ة العممية ش ة العممية األناألن 
   عدد من المجان االمتحانية عدد من المجان االمتحانية المشاركة في المشاركة في  

     لجان االستالل لجان االستالل المشاركة في المشاركة في  

     لجان ت وير المناهج الدراسية لجان ت وير المناهج الدراسية المشاركة في المشاركة في  

     السمنر.السمنر.عدد من لجان عدد من لجان المشاركة في المشاركة في  

  المشاركة في مجمس ضمان الجودة واالعتماد االكاديميالمشاركة في مجمس ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي  

  فةي وزارة فةي وزارة   العامةةالعامةة  المشاركة في لجنة االشراف عمى عمل شعبة السياسةاتالمشاركة في لجنة االشراف عمى عمل شعبة السياسةات
  التعميم العالي التعميم العالي 

  المشاركة في لجان التأليف والمجان العممية في وزارة التربيةالمشاركة في لجان التأليف والمجان العممية في وزارة التربية  

  المشاركة في المجان العمميةالمشاركة في المجان العممية    
  المشاركة في لجنة اختيار االسئمة لالمتحان التنافسيالمشاركة في لجنة اختيار االسئمة لالمتحان التنافسي  

   المشاركة في لجنة ت وير اداء الدراسات العميةا دبمةوم تخ ةي  اسةتراتيجي المشاركة في لجنة ت وير اداء الدراسات العميةا دبمةوم تخ ةي  اسةتراتيجي
  واالدارة المحميةواالدارة المحمية

  شةةةةاركة فةةةةي تشةةةةكيل الهيئةةةةة المشةةةةرفة لدراسةةةةات التخ ةةةةي  االسةةةةتراتيجي شةةةةاركة فةةةةي تشةةةةكيل الهيئةةةةة المشةةةةرفة لدراسةةةةات التخ ةةةةي  االسةةةةتراتيجي المالم
  وبالتنسيق مع االمانة العامة لمجمس الوزراء وبالتنسيق مع االمانة العامة لمجمس الوزراء   واالدارة المحميةواالدارة المحمية



   المشةةاركة فةةي لجنةةة تحديةةد ال اقةةة االسةةتيعابية لمكميةةات االهميةةة فةةي وزارة المشةةاركة فةةي لجنةةة تحديةةد ال اقةةة االسةةتيعابية لمكميةةات االهميةةة فةةي وزارة
  التعميم العالي.التعميم العالي.


