السيسة الراتية لالستاذ الدكتوز قاسم نايف علوان شالل المحياوي

السيرة الذاتية()CV

االســم  :أ.د.قـاســم نايـف عـمـوان شالل المحياوي
اوال  :الـعـنـوان :

المنصب :رئيس الجامعة

 مكان العمل  :جامعة سومر ـ

المرتبة العممية :اسـتــاذ

 التخصص :ادارة اعمال ـ ادارة جودة

 البريد االكتروني q.naif@uos.edu.iq :

ثانيا  :المؤىالت العممية :
الــدرجة

الجامــعة

الــدولة

تاريخ الحصول عمييا

البكالوريوس

البصرة

العراق

1987

الماجستير

البصرة

العراق

1990

الدكتوراه

بغداد

العراق

1997

 عنوان رسالة الماجستير  :تنفيذ نظامي نقطة اعادة الطمب () ROPونظام تخطيط
االحتياج من المواد الصناعية( -)MRPدراسة تطبيقية.

 عنوان أطروحة الدكتو اره :تصميم نظام تخطيط االحتياجات من الموارد لعمميات
الخدمة ( ) SRPفي مستتشفى ابن النفيس لجراحة القمب واالوعية الدموية.

ثالثا  :الخبرات الوظيفية :
الفترة الزمنية

الوظيفة

مكان العمل

عضو ىيئة تدريس

جامعة سومر

2014/1

عضو ىيئة تدريس

جامعة سومر

2013/9

2013/12

2013/5

2013/8

عضو ىيئة تدريس

جامعة االنبار.

1

من

إلى
مستمر

الميام الرئيسية
رئيس الجامعة
مساعد رئيس الجامعة
لمشؤون العممية

مساعد رئيس الجامعة
لمشؤون االدارية
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عضو ىيئة تدريس

جامعة االنبار.

2012/ 6

2012/10

2011/12

2012/12

عضو ىيئة تدريس

جامعة االنبار.

2010/10

2013/8

عضو ىيئة تدريس

مساعد رئيس الجامعة

لمشؤون االدارية وكالة
عضو مجمس ضمان

جامعة االنبار.
العراق

الجودة واالعتماد .وزارة
التعميم العالي والبحث
العممي.العراق

العراق

مدير قسم ضمان الجودة
واالعتماد في الجامعة

عضو ىيئة تدريس

جامعة سرت .ليبيا

2001/9

2010/9

رئيــــس قسـم

عضو ىيئة تدريس

جامعة سبيا  .ليبيا

1999/9

2001/8

رئيـــس قســم

عضو ىيئة تدريس جامعة ناصر  .ليبيا

1998/4

1999/8

عضو ىيئة تدريس

1992/12

1998/3

عضو ىيئة تدريس

عضو ىيئة تدريس

جامعة القادسية.
العراق

رابعا  :المؤتمرات المتخصصة والندوات العممية :
عنوان المؤتمر

مكان المؤتمر

تاريخ

المؤتمر

المشاركة

.1المؤتمر الرابع لجودة التعميم العالي

جامعة الكوفة

2013

حضور

.2المؤتمر االول:السياحة الدينية مورد
اقتصادي مستدام
.3ورشة حوكمة الجامعات وضمان
الجودة

.4المؤتمر السنوي الرابع لممنظمة
العربية لضمان الجودة في التعميم

.5المؤتمر العربي الدولي الثاني
لضمان جودة التعميم العالي

جامعة كربالء/كمية السياحة

الدينية وادارة المؤسسات الفندقية

الرباط /المممكمة المغربية
المنظمة العربية لضمان

الجودة في التعميم -القاىرة
الجامعة الخميجية.البحرين

2

2013

2012

2012

2012

طبيعة

حضور

مشارك

بحث

بحث
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.6المؤتمر الثالث لضمان جودة
التعميم العالي

.7ورشة ضمان جودة مؤسسات

التعميم العالي :المفاىيم واالليات

.8ندوة التعميم العالي:التحديات
والرؤى المستقبمية

.9المؤتمر الثاني لضمان جودة
التعميم العالي

 .10أداء وفعالية المنظمة في ظل
التنمية المستدامة

جامعة الكوفة.العراق

اسطنبول  /تركيا

جامعة االنبار.العراق

جامعة الكوفة.العراق

المسيمة – الجزائر

 .11راس المال المعرفي ودوره في
 .12الجودة الشاممة في ظل ادارة

جامعة العموم التطبيقية –

ليبيا

المعرفة وتكنموجيا المعمومات

عمان  -االردن

 .13االتجاىات الدولية الحديثة في

جامعة الزرقاء االىمية-

منظمات االعمال
 .14تطوير التعميم العالي نحو
االقتصاد المعرفي

الزرقاء  -االردن
جامعة البمقاء التطبيقية –
الزرقاء  -االردن

 .15تقييم جودة االداء الجامعي

جامعة سرت – سرت ـ ليبيا

 .16التوجيات المستقبمية

امانة المجنة الشعبية العامة

الستراتيجيات التعميم العالي في
ليبيا

 .17جودة التعميم الجامعي
 .18االسواق المالية ودورىا في

2011

2011

2011

جامعة دمحم بوضياف -

جامعة التحدي – سرت ـ

التنمية البشرية

2012

لمتعميم العالي ـ طرابمس ـ ليبيا

بحث

مشارك

بحث

حضور

2009

بحث

2006

بحث

2006

بحث

2006

بحث

2005

بحث

2005

بحث

2005

بحث

جامعة البحرين ـ البحرين

2005

يحث

المجمس االعمى لرعاية

2005

بحث

3
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التنمية االقتصادية

الفنون واالداب والعموم
االجتماعية -دمشق -سوريا

 .19التسيير الفعال في المؤسسات

جامعة دمحم بوضياف ـ

االقتصادية

المسيمة – الجزائر

 .20الريادة واالبداع

جامعة فيالدلفيا ـ عمان ـ
االردن

2005

2005

بحث
بحث

خامسا  :البحوث المنشورة :
عنوان البحث

المجمة

.1التقييم الذاتي اداة لضمان جودة

المنظمة العربية لضمان جودة

الجامعات العراقية دراسة تجربة
جامعة االنبار نموذجا

 .2مدى ِرضا طمبة جامعة االنبار
عن مستوى جودة الخدمة

التعميمية وفق إدراكاتىم ليا.
.3تقويم جودة ميارات التدريس
لدى اعضاء ىيئة التدريس في

جامعة سرت – دراسة ميدانية
 .4تاثير راس المال المعرفي في

اداء الشركات النفطية الميبية

.5تاثير نظام الحوافز عمى ضغوط
العمل لدى المدرسين

التعميم  -االردن

مجمة ضمان جودة التعميم
العالي.اتحاد الجامعات
العربية.اليمن

مجمة االداري – معيد االدارة
العامة – سمطنة ُعمان

مجمة البحوث االقتصادية –
اتحاد الجامعات العربية –
بيروت ـ لبنان

مجمة االداري – معيد االدارة
العامة – سمطنة ُعمان

 .6اثر استراتيجية العمميات عمى

مجمة االداري – معيد االدارة

الميزة التنافسية ـ دراسة

العامة – مسقط ـ ٌعمان .

 .7تنفيذ نظام االنتاج المحدد في

االمجمة العممية – جامعة سرت

الشركات الصناعية الميبية

ـ سرت ـ ليبيا

تطبيقة

4

الحالة
مقبول لمنشر

مقبول لمنشر

مقبول لمنشر

منشور

منشور

منشور

منشور

السنة
2012

2012

2012

2012

2011

2009

2009
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 .8تقويم جودة الخدمات الصحية

مجمة االداري – معيد االدارة

في المستشفيات الميبية

العامة – مسقط ـ ٌعمان .

 .9تاثير العدالة التنظيمية عمى

مجمة العموم االقتصادية وعموم

انتشار الفساد االداري –

التسير – جامعة دمحم بوضياف

دراسة ميدانية
 .10العوامل المؤثرة عمى فاعمية
ادارة الوقت لدى االدارات

الوسطى في وحدات القطاع

منشور

منشور

2008

2007

ـ الجزائر
مجمة دراسات – جامعة عمار
الثميجي ـ االغواط ـ الجزائر

منشور

2007

العام ـ دراسة ميدانية

 .11استخدام المسار الحرج

( )CPMفي تخطيط وجدولة

عمميات المشاريع االنشائية –

مجمة دراسات – جامعة عمار
الثميجي ـ االغواط ـ الجزائر

منشور

2007

دراسة حالة.

 .12دور راس المال المعرفي في
تعزيز ثقافة االبداع في

منظمات االعمال

.13ادارة الجامعات في ظل معايير
الجودة الشاممة

 .14مدى امكانية تطبيق ادارة
الجودة الشاممة في كميات

جامعة سرت

 .15استخدام نموذج تسعير
االصول الراسمالية

( )CAPMفي تقييم المشاريع
 .16تصميم نظام معمومات

لتخطيط موارد الصيانة –

دراسة ميدانية

مجمة البحوث االقتصادية –

مركز بحوث العموم االقتصادية
– بنغازي ـ ليبيا

مجمة اتحاد الجامعات العربية
– اتحاد الجامعات العربية ـ
عمان ـ االردن

مجمة اتحاد الجامعات العربية
– اتحاد الجامعات العربية ـ
عمان ـ االردن

مجمة االداري – معيد االدارة
العامة – مسقط ـ ٌعمان .

مجمة البحوث االقتصادية –

مركز بحوث العموم االقتصادية
– بنغازي ـ ليبيا

5

منشور

منشور

منشور

منشور

منشور

2007

2007

2006

2006

2005
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 .17اثر تغيير العائد المتحقق

عمى العائد المطموب في ظل
نموذج ()CAPM

 .18االعتماد االكاديمي ودوره
في تجويد االداء الجامعي

مجمة العموم االقتصادية وعموم
التسيير – جامعة سطيف ـ
سطيف ـ الجزائر

منشور

2005

مجمة البحوث االقتصادية –
مركز بحوث العموم االقتصادية

منشور

2005

– بنغازي ـ ليبيا
 .19تنفيذ نظام (  )MRPكنظام
معمومات في الشركة العامة
لالستثمارات الصناعية في سبيا
 .20مدى مالئمة ابعاد ثقافة
المنظمة لتطبيق مدخل

( )TQMـ دراسة ميدانية
 .21نظام التصنيع المتكامل

مجمة البحوث االقتصادية –
مركز بحوث العموم االقتصادية
– بنغازي ـ ليبيا
مجمة الدراسات العميا –

اكاديمية الدراسات العميا

لمعموم االقتصادية  -طرابمس
مجمة الدراسات العميا –

) (CIMوامكانية تنفيذه في

اكاديمية الدراسات العميا لمعموم

 .22نظام المعمومات المخزني في

المجمة العممية – جامعة سرت

الشركات الصناعية الميبية
شركة اليالل الصناعية

منشور

2004

االقتصادية – طرابمس ـ ليبيا
– سرت ـ ليبيا

منشور

2004

منشور

2003

منشور

2003

سابعا  :الكتب المنشورة :
عنوان الكتاب
 .1ادارة التمويل
 .2ادارة االستثمار  :مفاىيم

جية النشر

تاريخ النشر

تحت الطباعة

-

دار الثقافة لمنشر – عمان ـ

وعمميات وتطبيقات

االردن

 .3ادارة الجودة الشاممة

دار الثقافة لمنشر ـ عمان ـ

ومتطمبات االيزو ISO 2000:

 .4ادارة االستثمار  :مفاىيم

االردن
دار الثقافة لمنشر – عمان ـ

وعمميات وتطبيقات
 .5ادارة الوقت:مفاىيم وتطبيقات

االردن
دار الثقافة لمنشر ـ عمان
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 /2012ط2
 /2009ط2
 /2009ط1
2009
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 .6ادارة االستثمار بين النظرية

دار الجيل العربي ـ عمان ـ
االردن

والتطبيق
 .7ضريبة القيمة المضافة :

دار الثقافة لمنشر ـ عمان ـ
االردن

مفاىيم وتطبيقات
 .8ادارة الجودة في الخدمات

دار الشروق ـ عمان

 .9ادارة الجودة الشاممة

دار الثقافة لمنشر ـ عمان ـ

ومتطمبات االيزو ISO 2000:

تاسعا  :عضوية المجان :
عمى مستوى الجامعة

االردن

2007

2007
2006
 /2005ط1

عمى مستوى الكمية

عمى مستوى القسم

تنظيم اجراءات العمل

لجان امتحانات

لجان امتحانات

لجنة الجودة وتقييم االداء

لجان رصد

لجان تطوير المناىج

لجنة التدقيق االكاديمي

لجان تحقيق مع الطمبة

اعداد المفردات

عضو لجنة تقييم الجامعات

لجان تطوير المقررات

الميبية(عمى مستوى الدولة)

لجان معادالت عممية
لجان تاديب طمبة
لجان استالم وتسميم
لجان قبول الطمبة
لجان عمل مختمفة
عاش ار  :الدورات التدريبية التي نفذىا :
اسم الدورة

مكان الدورة

 .1كيفية اعداد المراسالت

مركز طرائق التدريس والتعميم

االدارية ومحاضر االجتماعات

المستمر – جامعة االنبار

 .2ادارة جودة المؤسسات

مركز طرائق التدريس والتعميم

التعميمية

.3تنمية ميارات مدراء مكاتب
السكرتارية

المستمر – جامعة االنبار
جامعة االنبار
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تاريخ انعقادىا
2012

2012

2011

السيسة الراتية لالستاذ الدكتوز قاسم نايف علوان شالل المحياوي
.4تطوير العمل االداري

جامعة االنبار.اقسام رئاسة
الجامعة

2011

.5دورة تطوير ميارات

جامعة االنبار.مركزطرائق

 .6تطوير الميارات االدارية

جامعة االنبار.كمية الطب وطب

 .7التخطيط االستراتيجي

جامعة سرت – سرت -ليبيا

2010

.8كيفية اعداد خطة لمكمية

جامعة سرت -سرت-ليبيا

2010

جامعة سرت -سرت -ليبيا

2010

.10ادارة المكتب

جامعة سرت – سرت -ليبيا

2010

.11الحفظ واالرشيف

جامعة سرت -سرت  -ليبيا

2010

التدريسيين
لمموظفين

.9كيفية تنفيذ معايير االعتماد
االكاديمي لمبرنامج والمقرر

التدريس
االسنان

2011

2011

 .12حل المشاكل واتخاذ الق اررات المجمع االداري لقاعات واقادوقو

2010

المجمع االداري لقاعات واقادوقو

2010

المجمع االداري لقاعات واقادوقو

2010

.13تنمية ميارات التعامل مع
االخرين

.14تنمية ميارات العاممين في
السكرتارية

 .15صياغة رؤية ورسالة

امناء اقسام الجودة ـ جامعة

 .16ثقافة المؤسسة

جامعة سرت ـ سرت ـ ليبيا

2009

 .17ثقافة الجودة

جامعة سرت – سرت -ليبيا

2009

.18االدارة باالىداف

مدراء االدارات والمكاتب ـ جامعة

 .19امانة السر

جامعة سرت ـ سرت ـ لبيا

2005

 .20ادارة المحفوظات

جامعة سرت ـ سرت ـ لبيا

2005

.21ادارة المحفوظات

وحدات القطاع العام ـ سرت

2005

وحدات القطاع العام .سرت.ليبيا

2005

المؤسسة

 .22ثقافة العمل االداري

سرت ـ سرت ـ ليبيا

سرت ـ سرت ـ ليبيا
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2009

2008
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 .23الميزانيات التخطيطية

خزانة شعبية سرت ـ ليبيا

 .24اعداد التقارير والمراسالت

وحدات القطاع العام ـ سرت ـ

 .25تحميل القوائم المالية

خزينة شعبية سرت ـ ليبيا

2004

 .26تقييم اداء مصنع االحذية

سرت ـ ليبيا

2003

االدارية (مرتين)

 .27تقييم اداء العاممين
(مرتين)

ليبيا

وحدات القطاع العام ـ سرت ـ
ليبيا

 .28وصف وتوصيف الوظائف

شعبية مرزق ـ ليبيا

 .29تقييم اداء العاممين

الشركة العامة لمحديد والصمب ـ

 .30تخطيط المخزون والسيطرة

شركة الخميج لمنفط ـ بنغازي ـ

 .31تقييم االداء

مركز المعتصم – مصراتو.ليبيا

عميو

مصراتو ـ ليبيا
ليبيا

2004
2004

2003
2000
1999
1999
1998

ثامنا  :الخبرات التعميمية واالىتمامات البحثية :
 .1تدريس المواد في الدراسات االولية(البكالوريوس):
اسم المادة

المستوى

الفصل  /التخصص

نظرية منظمة

سنة ثالثة

ادارة اعمال -ادارة عامة

بحوث عمميات ()1

سنة ثالثة

الخامس عام

بحوث عمميات ()2

سنة ثالثة

السادس ادارة اعمال

ادارة انتاج

سنة ثالثة

الخامس عام

ادارة استراتيجية

سنة رابعة

السابع ادارة اعمال

ادارة مالية

سنة ثالثة

ادارة – محاسبة ـ تمويل

نظم معمومات ادارية

سنة ثالثة

السادس ادارة اعمال

ادارة تسويق

سنة ثانية

الرابع ادارة اعمال

ادارة دولية

سنة ثالثة

الرابع اداراة اعمال

سموك تنظيمي

سنة ثالثة

الخامس ادارة اعمال

ادارة موارد بشرية

سنة ثانية

الرابع ادارة اعمال
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السيسة الراتية لالستاذ الدكتوز قاسم نايف علوان شالل المحياوي
ادارة جودة شاممة

سنة رابعة

الثامن ادارة اعمال

ادارة استثمار

سنة رابعة

السابع تمويل

اسواق ومؤسسات مالية

سنة رابعة

تمويل

ادارة مصارف

سنة رابعة

ادارة اعمال ـ تمويل

تقييم مشاريع

سنة رابعة

ادارة اعمال ـ اقتصاد

ادارة مشاريع

سنة رابعة

ىندسة مدني

تحميل نظم

سنة ثالثة

حاسوب

 .2تدريس المواد في الدراسات العميا (الماجستير):
اسم المادة

المستوى

الفصل  /التخصص

بحوث عمميات

فصل المواد

ادارة اعمال  ،محاسبة

نظم معمومات ادارية

فصل المواد

ادارة اعمال

ادارة انتاج والعمميات

فصل المواد

ادارة اعمال

ادارة مالية

فصل المواد

ادارة اعمال  ،محاسبة

تحميل مالي

فصل المواد

محاسبة

 .3االشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه:

االشراف عمى اكثر من ( )10رسائل ماجستير في ادارة االعمال ،المحاسبة ،االدارة

الصناعية .واالشراف عمى ( )2اطروحة دكتوراه.

. 4تقييم البحوث:
ـ تقييم اكثر من ( )15رسالة ماجستير ودكتوراه.

ـ تقييم اكثر من ( )120بحث لباحثين في الجامعات العراقية والعربية.
 .5االىتمامات البحثية :

الجودة الشاممة ،االيزو ونظم ادارة الجودة ،اليندرة ،ادارة المعرفة ،راس المال المعرفي ،

االدارة االستراتيجية ،الفاعمية التنظيمية،االستثمار ،تمويل ،سموك تنظيمي ،الميزة التنافسية ،
االداء المؤسسي ،التقييم الذاتي لمجامعات ،االعتماد االكاديمي لمجامعات .
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