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   2012االقتصاد / جامعة الكوفة، كلية اإلدارة و   إدارة األعمال/  ماجستي .2
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 دارية واملاليةاإلمعاون العميد للشؤون  :الحالي المنصب ❖
 إدارة أعمال االختصاص العام: ❖
 والسلوك التنظيمي الموارد البشريةإدارة : االختصاص الدقيق ❖
     ameralth2015@gmail.com        :اإللكتروني  البريد ❖
 ak.amer@atu.edu.iq  البريد االلكتروني الجامعي : ❖
 07827752005  موبايل: ❖
 اللجان: ❖

 1  :الوزارية  أ. 
 4  :الجامعية  ب.       

 68  :كليةداخل ال  ج.      
 
 : ث العلميالبح ❖

 علمية ال   أوالً: البحوث 
منفرد/   سنة النشر   البحث  عنوان  ت 

 مشرتك 
 اسم اجمللة

سذذذ     إدارةدور الذذذء األ اقي فذذذ   ذذذ   1

 ال نظ  

مجلذذذذ  اليادسذذذذم  لل لذذذذو  ا دار ذذذذ   مشترك منشور  2013

واالفتصذذذذذذذذذاد  د  لمذذذذذذذذذ  ا دارة 

 واالفتصاددجام   اليادسم .

ال ذذاي    ذذ  ز س ذذس سذذلو ما  دور الذذء األ  2

 م اليمادة التحو ل

2014 

 منشور 

مجلذذذذ  اليادسذذذذم  لل لذذذذو  ا دار ذذذذ   مشترك

واالفتصذذذذذذذذذاد  د  لمذذذذذذذذذ  ا دارة 

 واالفتصاددجام   اليادسم .

الحك   ودورها  ذ  زحيمذا االسذتةام    إدارة 3

 ل نظ ا  اقع ال

2015 

 منشور 

مجلذذذ  ال ذذذرو لل لذذذو  االفتصذذذاد    مشترك

 لمذذذذذذذذذذذذذ  ا دارة ا دار ذذذذذذذذذذذذذ  د

 واالفتصاددجام   الكو  .

التجة ذذذة االسذذذترازمج  ودورك  ذذذ  زكذذذو    4

 ال نظ ا  البارع 

2015 

 منشور 

مجلذذذذ  اليادسذذذذم  لل لذذذذو  ا دار ذذذذ   مشترك

واالفتصذذذذذذذذذاد  د  لمذذذذذذذذذ  ا دارة 

mailto:ameralth2015@gmail.com
mailto:ak.amer@atu.edu.iq
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 واالفتصاددجام   اليادسم .

 إنتاجمذ الهنةس  الن سم  ودورهذا  ذ  ا ذادة   5

 ال  ل ال  ر  

2016 

 ور منش

مجلذذذ  ال ذذذرو لل لذذذو  االفتصذذذاد    مشترك

دار ذذذذذذذذذذذذذ  د لمذذذذذذذذذذذذذ  ا دارة ا 

 جام   الكو  .واالفتصادد

الهنةسذذ  الن سذذم  وا رهذذا  ذذ  را  ال ذذال  6

 ال كرو

2016 

 منشور 

مجلذذذ  دراسذذذا  إدار  د لمذذذ  ا دارة  مشترك

 واالفتصاددجام   البصرة.

زأ مر مبذاد  هنةسذ  ال  ر ذ  التسذو يم   ذ   7

 ارسا  التسو ا الخ  الحة م  م 

2016 

 منشور 

ل ذذذرو لل لذذذو  االفتصذذذاد     امجلذذذ  مشترك

ا دار ذذذذذذذذذذذذذ  د لمذذذذذذذذذذذذذ  ا دارة 

 واالفتصاددجام   الكو  .

التسذذو ا التراي ذذ  ودورك  ذذ  الحذذة مذذ   8

 حاال  الج ود التنظم  

2016 

 منشور 

مجلذذ  ا دارة واالفتصذذادد لم  ا دارة  مشترك

 واالفتصاددجام    ري أل.

 2016 اق التنظم  : دال  ال نظ ا  الن  9

 منشور 

 مجل  دراسا  البماند مر س البمان كترمش

التراصذذا االسذذترازمج  ودورك  ذذ  زحيمذذا  10

 النجاح التنظم  

2017 

 منشور 

مجلذذذ  ال ذذذرو لل لذذذو  االفتصذذذاد    مشترك

ا دار ذذذذذذذذذذذذذ  د لمذذذذذذذذذذذذذ  ا دارة 

 واالفتصاددجام   الكو  .

 

11 

سذذذتيرار اليلذذذا اقي فذذذ  وا ذذذرك  ذذذ  اال

 التنظم   ل واجه  ال ساد ا دارو 

2017 

 منشور 

مجل  ا دارة واالفتصادد لم  ا دارة  مشترك

 واالفتصاددجام    ري أل. 

ال ةالذذ  التنظم مذذ  ودورهذذا  ذذ  الحذذة مذذ   12

 م ارسا  االنحراف التنظم  

2017 

 منشور 

مجل  مر س دراسا  الكو  د جام    مشترك

 الكو  . 

ودورها    يناأل اسذترازمجما   الثي  ال  ري  13

 ا م  التن م  الثي

2018 

 منشور 

مجل  دراسا  إدار  د لم  ا دارة  مشترك

 واالفتصاددجام   البصرة. 

 2018 االستيرار ال اي   م تاح اليرارا  ال ي نم  14

 فبول نشر 

مجل  ا دارة واالفتصادد لم  ا دارة  

 واالفتصادد الجام   ال ستنصر  .

15 Impact of Empowerment 

Strategy in Supporting the Total 

Quality Management 

2018 

 فبول نشر 

مجلذذذ  ال ذذذرو لل لذذذو  االفتصذذذاد    مشترك

ا دار ذذذذذذذذذذذذذ  د لمذذذذذذذذذذذذذ  ا دارة 

 واالفتصاددجام   الكو  .

الت كمر االيتكارو ودورك  ذ  زحيمذا الت مذس  16

 التنظم  

2018 

 منشور 

الفتصذذذذذاد مجلذذذذذ   لمذذذذذ  ا دارة وا من رد 

للةراسذذذذا  االفتصذذذذاد   وا دار ذذذذ  

ل الم د لمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا دارة وا

 .واالفتصاددجام   يايل

دور إعادة هنةس  ع لما  اقع ال    إفام   17

 مرزكسا  التصنمع الرشما

2018 

 منشور 

 

مجلذذذذذ   لمذذذذذ  ا دارة واالفتصذذذذذاد  مشترك

للةراسذذذذا  االفتصذذذذاد   وا دار ذذذذ  

وال الم د لمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا دارة 

 جام   يايل.دواالفتصاد

اق ذذاد    لكلمذذا  إمكانمذذ  زحيمذذا االعت ذذاد  18

علذ  و ذذا  (AACSB)اقع ذال  ومذةار 

  (CIPOF)ن وذج 

2018 

 منشور 

مجلذذ  ا دارة واالفتصذذادد لم  ا دارة  مشترك

 واالفتصاددجام    ري أل.

 ريمذذذ  لذذذ دارةد ال نظ ذذذ  ال جلذذذ  ال مشترك 2018دور زج ع ال واهذ   ذ  الحذة مذ  انحذراف  19

 دار ذذذ  د منظ ذذذ  ال ريمذذذ  للتن مذذذ  ا
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لذذةول متخصص  منبثيذذ  مذذ  جام ذذ  ا فبول نشر  ال واه  

 ال ريم .

الت اعذذل ال ذذاي   لل ذذاملم  ودورك  ذذ  الحذذة  20

 م  التكاسل الوظم  

2018 

 فبول نشر 

مجل  جام    ر وك لل لذذو  ا دار ذذ   مشترك

واالفتصاد  د جام ذذ   ر ذذوك د  لمذذ  

 اد.ا دارة واالفتص

دور الذذذذوع  االسذذذذترازمج   ذذذذ  زحيمذذذذا  21

 الستةام  التنظم م ا

2019 

 فبول نشر 

مجلذذذ  بدال الكو ذذذ د  لمذذذ  ا دال د  مشترك

 جام   الكو  .

ا ذذر االرزجذذال التنظم ذذ   ذذ  زحيمذذا  اعلمذذ   22

  رق ال  ل

2019 

 فبول نشر 

مجل  مر س دراسا  الكو ذذ د جام ذذ   مشترك

 الكو  .

سذذلوك السيذذون الذذء   ودورك  ذذ  الحذذة مذذ   23

 ا دمان االسته   

2019 

 فبول نشر 

مجلذذذ  دراسذذذا  إدار  د لمذذذ  ا دارة  مشترك

 واالفتصاددجام   البصرة.

زأ مر سلو ما  ال يول الخجول     الصذ    24

 التنظم   

2019 

 فبول نشر 

مجلذذذ   لمذذذ  التريمذذذ  للبنذذذا  لل لذذذو   مشترك

  للبنا د جام ذذ  ا نسانم د  لم  التريم

 الكو  .

هذا  ذ  الحذة ال رون  البشذر   الن سذم  ودور 25

 م  االض رال االن  ال  لةى ال وظ م .

2019 

 فبول نشر 

مجلذذذ  بدال الكو ذذذ د  لمذذذ  ا دال د  من رد 

 جام   الكو  .

السذذلوك اقي فذذ  ودورك  ذذ  دعذذ  الحلذذول  26

 االيتكار      ال نظ ا  

2019 

 فبول نشر 

 ا سذذذذذذذذ مم الكلمذذذذذذذذ   مجلذذذذذذذذ  مشترك

النجذذا  ا سذذ مم الجام  دالجام ذذ  

 االشرف

الض ط ال هن  وزذأ مرك  ذ  السذلوك الجذان   27

    يمئ  ال  ل

2020 

 فبول نشر 

مجل  مر س دراسا  الكو ذذ د جام ذذ   مشترك

 الكو  .

دور الشخصم  الصلب     مواجه  الض وي  28

 الن سم 

فبول   2020

 نشر 

 لمذذ  ا دارة   د   ذذ مجل  دراسذذا  إدار مشترك

 واالفتصاددجام   البصرة.

واصذذذل  اال جذذذاي  ودورك  ذذذ  السذذذلوك الت 29

 التوا ا الن س  لةى ال وظ م 

فبول   2020

 نشر 

مجلذذذ  بدال الكو ذذذ د  لمذذذ  ا دال د  مشترك

 جام   الكو  .
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 املؤمترات العلمية 
 كريم الذحباوي املساعد الدكتور عامر عبد   لألستاذ 

   
سنة   البحث  عنوان ت 

 النشر 
منفرد/ 
 مشرتك 

 اسم املؤمتر 

مةة ودورهذذا  ذذ  الحذذة مذذ  االنهمذذار اليمذذادة الرشذذ 1

 التنظم  

2018 
 غمر منشور 

مذذمز ر اليمذذادة الرشذذمةة وا صذذ ح  مشترك

االفتصذذذادود واارة الت لذذذم  ال ذذذال  

والبحذذذل ال ل ذذذ د جهذذذاا ا شذذذراف 

 والتيو   ال ل  .

التن م  ال ستةام  ودورهذا  ذ  زحيمذا االسذتيرار  2

  الاالسترازمج  ل نظ ا  اقع

2018 

 منشور 

ال ذذذمز ر ال ل ذذذ  السذذذاد  لجام ذذذ   شتركم

التن مذذذذذذذذ  البشذذذذذذذذر  د لم  ا دارة 

نمسذذذذان  26-25واالفتصذذذذاد لل ذذذذةة 

2018 

اليمادة الت اونم  ودورها    دع  السلوك التةاؤي   3

 لل املم 

2018 

 منشور 

ال ذذمز ر ال ل ذذ  الذذةول  الثذذان   ذذ   مشترك

ال لذذو  ا دار ذذ  وال المذذ  لل تذذرة مذذ  

جام ذذذذذ   2018حس ذذذذذران  27-28

 اريمل.-جمهان

زأ مر زبنذ  اي ذاد الحو  ذ  اق اد  مذ   ذ  جذودة  4

الخةم  الت لم م  دراسذ  زحلملمذ  الراأل عمنذ  مذ  

 التةر سمم     جام   الكو  

2019 

 منشور 

ال ذذذمز ر السذذذنوو الذذذةول  السذذذايع  مشترك

لض ان الجذذودة واالعت ذذاد اق ذذاد    

 . 2019بذار  28-27لل ةة 

ادة ال ظم ذذ   ذذ  ز ذذذس س التن مذذذ  زوظمذذا اليمذذ 5

دراسذذذ  زحلملمذذذ   قراأل عمنذذذذ  مذذذ   ال سذذذتةام 

اليمذادا  الجام مذذ     جام ذذ  ال ذرا  اقوسذذط 

 التينذم 

2020 
 غمر منشور 

ال مز ر ال ل   الخامس لكلمذذ  ا دارة  مشترك

واالفتصادد جام   اليادسم  لل ذذةة مذذ  

 .2020ا لول  7-8

ذ  يذذم  إدارة ال ذذذذوارد البشذذذذر   ايتبذذذار ال ذ فذذ 6

دراسذذ   الخضذذذراأل واقداأل ال ذذذال  لل ذوظ ذذذم 

زحلملمذذ   قراأل عمنذذ  مذذ  ال ذذوظ م   ذذ  جام ذذ  

 ال را  اقوسط التينم 

2020 
 غمر منشور 

ال مز ر ال ل   الةول  السنوو الرايع  مشترك

لج  م  إدارة اقع ال ال ل م  ال رافم  

قول زشذذذر   ا  29-28  لل ذذذةة مذذذ 

2020. 

إدارة الذوع  التسو ي  وا رها    استرازمجذذما   7

دراس  زحلملم  الراأل عمنذ  مذ    االيتذكار الكاسذذ 

ال ذذذذاملم   ذذذذ  منظ ذذذذا  اقع ذذذذال الصذذذذ مرة 

 وال توس   الحج     محا ظ  النجا االشرف 

2020 
 غمر منشور

ال مز ر ال ل ذ  السذنوو الثالذل  مشترك

 ذذ  البصذذرةد  لمذذ  عشذذر لجام

-22ا دارة واالفتصاد لل ةة م   

 . 2020د 4د 23
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 : المؤلفة الكتب ❖
، باالشتتتراك متتد أ.د ة منظمــات األعمــا ـــــالقي مدخل لدعم سمعـــاء األخـــالذك.  1

   .األردنعمان/  2017يوسف حجيم سلطان الطائي، دار صفاء للنشر والتوزيد  
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CV To Dr. Amer Abd Kreem Al-thabhawee 

 
- Full Name: Amer Abd Kreem Abbas Al-thabhawee 

 

- The place and date of birth: Najaf / 1983 

- Social status: Married 

- Scientific Certificates : 

1. Bachelor of Business Administration / Faculty of Management and 

Economics / University of Kufa 0.2005. 

2. Master of Business Administration / Faculty of Management and 

Economics / University of Kufa 0.2012. 

3. Doctor (PHD) of Business Administration / Faculty of Management 

and Economics / University of Kufa 0.2016. 

 

❖ Scientific Title: Assistant Professor 

❖ Position: Assistant Dean for Administrative and Financial Affairs 

❖  General Jurisdiction: Business Administration 

 

- Jurisdiction flour: Human Resources Management And 

Organizational Behavior 

 

- E-mail: ameralth2015@gmail.com 

 

- Research: I have (29) research published in scientific journals (7) 

research in conferences 

 

 

 - Books Author: 
1. Moral Intelligence entrance to support the reputation of the 

business Organizations, in conjunction with Prof. Joseph Hadjim 
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Sultan al-Tai, Dar Al Safa for publication and distribution in 2017 

Amman / Jordan. 

 


