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 الطائي  حچيم يوسف. د   2012  
 الصائغ  جبار محمد. د

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

:    المنظمة  سمعة  دعم   في  االخالقي  الذكاء  دور
 الجامعية  القيادات  من  عينة  آلراء  تحليلية  دراسة

 الكوفة جامعة في التدريسية الهيئة واعضاء

1 

 للعلوم  القادسية  مجلة 3 2014  
 واالقتصادية  االدارية

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د
 العطوي  حميد مهند. د
 العبيدي  عزيز ازهار. م

  القيادة   سلوكيات   تعزيز  في  العاطفي  الذكاء  دور
 الموظفين  من   عينة  آلراء  تحليلي  بحث)  التحويلية

 ( االشرف النجف لتربية العامة المديرية في

2 

 للعلوم  الغري  مجلة 25 2016  
 واالدارية االقتصادية

 الطائي  حچيم يوسف. د
 الجنابي  عطية محمد سجاد. د
 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

  االستدامة   تحقيق  في   ودورها  الحكمة  إدارة
  من   عينة   ألراء  تحليلية  دراسة )    االعمال  لمنظمات
 (الكوفة جامعة في القيادات

3 

 للعلوم  القادسية  مجلة  2016  
 واالقتصادية  االدارية

 الطائي  حچيم يوسف. د
 العلي  هندي حميد علي. د
 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

  المنظمات   تكوين  في  ودوره  االستراتيجي  التجديد 
 القيادات  من   عينة  ألراء  تطبيقي  بحث)  البارعة

 (الكوفة جامعة في الجامعية

4 
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 للعلوم  الغري  مجلة 38 2016  
 واالدارية االقتصادية

 الطائي  حچيم يوسف. د
 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

 العمل  إنتاجية  زيادة  في  ودورها  النفسية  الهندسة
 في  العاملين  من   عينة  ألراء  تطبيقي  بحث)  المعرفي

 ( لالتصاالت آسياسيل شركة

5 

 للعلوم  الغري  مجلة 39 2016  
 واالدارية االقتصادية

 الطائي  حچيم يوسف. د
 الكالبي  نعمة امير. د

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

 من  الحد  في  التسويقية  المعرفة  هندسة  مبادئ  تأثير
  عينة   ألراء  تحليلي  بحث   الخفي  التسويق  ممارسات

   االشرف النجف  محافظة في الصيادلة من

6 

 واالقتصاد  االدارة  مجلة  2020  
 كربالء جامعة

 الطائي  حچيم يوسف. د
 الكالبي  نعمة امير. د

 الذبحاوي  كريم عبد عامر.د

  حاالت   من  الحد  في  ودوره  الترابطي  التسويق
  من   عينة   ألراء   استطالعي  بحث  التنظيمي  الجمود

  في   الجاهزة  الرجالية  اإللبسة  معمل  في  العاملين
 االشرف  النجف

7 

 للعلوم  الغري  مجلة 38 2016  
 واالدارية االقتصادية

 العبادي  فوزي هاشم. د
 غزاي  جبار ماجد. د

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

  النجاح   تحقيق  في  ودوره   االستراتيجي  التراصف
 في  الموظفين  من  عينة  ألراء  تحليلي  بحث  التنظيمي

 الكوفة جامعة/  العمراني التخطيط كلية

8 

 واالقتصاد  االدارة  مجلة  2020  
 كربالء جامعة

 الطائي  حچيم يوسف. د
 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

 التنظيمي  االستقرار  قي  وتأثيره  االخالقي  القلق
 اإلداري الفساد لمواجهة

9 

  2018 49 KUFA STUDIES 
CENTER JOURNAL 

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د
 الذبحاوي  كريم عبد سناء. م.م

 

 ممارسات  من  الحد  في  ودورها  التنظيمية  العدالة
 من  عينة  آلراء  تحليلي  بحث  -  التنظيمي  االنحراف
 الكوفة  جامعة واالقتصاد اإلدارة كلية في الموظفين

10 

/    واالقتصاد  االدارة  مجلة 121 2019  
 المستنصرية  جامعة

 الذبحاوي  كريم عبد عامر.د
 الموسوي هاشم مهدي هاشم. م.م

 

 بحث:  العقالنية  القرارات  مفتاح  العاطفي  االستقرار
  في   التربويين  القادة  من  عينة  آلراء  استطالعي

 األشرف النجف محافظة لتربية العامة المديرية

11 

 واالقتصاد  االدارة  مجلة 4 2018  
 االقتصادية  للدراسات
 والمالية  واالدارية

  التميز   تحقيق  في  دوره  و  االبتكاري  التفكير الذبحاوي  كريم عبد عامر.د
  من   عينة  آلراء  استطالعية  دراسة:    التنظيمي

  النجف   محافظة  في  األهلية   المدارس  في  التدريسيين
 األشرف 

12 

 واالقتصاد  االدارة  مجلة 1 2019  
 االقتصادية  للدراسات
 والمالية  واالدارية

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د
 شعالن عباس منذر. م

 

  إقامة   في  األعمال  عمليات  هندسة  إعادة  دور
  استطالعية   دراسة:    الرشيق  التصنيع  مرتكزات

 لصناعة  العامة  الشركة  في  العاملين  من  عينة  آلراء
 النجف في اإلطارات

13 

 واالقتصاد  االدارة  مجلة  2020  
 كربالء جامعة

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د
 شعالن عباس منذر.م

 

 ومدارس  لكليات   االكاديمي  االعتماد  تحقيق  امكانية
 ( CIPOF) نموذج وفق على( AACSB) االعمال

14 

:  المواهب  انحراف  من  الحد  في  المواهب  تجمع  دور العطوي  حميد مهند. د لإلدارة  العربية المجلة 2 2020   15 



 
 

 

 

 

 

 

 الجبوري  عبيد جاسم حيدر. د
 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

 جامعة  في  الموظفين  من  عينة   آلراء  تحليلية  دراسة
 الكوفة

 الحدراوي  عباس حميد رافد. د الكوفة  آداب مجلة 43 2020  
 الزبيدي  علي حمودي حيدر. د

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

  االستدامة   تحقيق  في   االستراتيجي  الوعي  دور
  سمنت   معمل  في  استطالعية  دراسة:    التنظيمية

 األشرف  النجف

16 

 دراسات  مركز  مجلة 55 2019  
 الكوفة

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د
 شعالن عباس منذر. م

 

  العمل   فرق  فاعلية  تحقيق  في  التنظيمي  االرتجال  اثر
  االهلية   المصارف  من  عينة  في  استطالعية  دراسة

 االشرف  النجف في

17 

 للبنات  التربية  كلية  مجلة 25 2019  
 االنسانية للعلوم

 الجبوري  جاسم حيدر. د
 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

 مهدي  فليح صالح الباحث

 الصمت  في  الخجولة  العقول  سلوكيات  تأثير
  من   عينة  الراء  استطالعية  دراسة  التنظيمي
 الكوفة جامعة رئاسة في العاملين

18 

 من  الحد  في  ودورها  النفسية  البشرية  المرونة الذبحاوي  كريم عبد عامر. د الكوفة  آداب مجلة 43 2020  
  تحليلية   دراسة  الموظفين  لدى  االنفعالي  االضطراب

 الطبية  الصدر  مدينة  في  الموظفين  من  عينة  ألراء
 االشرف النجف محافظة في

19 

  التنمية   جامعة  مجلة 2411 2018  
  البشرية

 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د
 شعالن عباس منذر. م.م

 الجنابي  عطية محمد سجاد. د

  االستقرار   تحقيق  في  ودورها  المستدامة  التنمية
  على   تطبيقية  دراسة  االعمال  لمنظمات  االستراتيجي

  النجف   محافظة  في  االعمال  منظمات   من   عينة
 االشرف 

20 

 الطائي  حچيم يوسف. د   2016  
 الذبحاوي  كريم عبد عامر. د

  الفكري   المال  راس  في   واثرها  النفسية  الهندسة
  في   تطبيقية  دراسة:    المعرفي  العمل  انتاجية  لزيادة

  العراق   زين)  العراق  في  المتنقلة  االتصاالت  شركات
 ( كورك - سيل اسيا -

21 


