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 السيرة الذاتية

 آمال كمال حسن البرزنجي

قسم ادارة الفنادق العلوم السياحية–كلية  –الجامعة المستنصرية   
Mobile: +9647901188730   /  +9647703599801 

Email: Dr.abaraznji@uomustansiriyah.edu.iq 

 تعريفي: ملخص

  

 .كلية العلوم السياحية، التخصص الدقيق )سلوك تنظيمي(عضو هيئة تدريسية في  آمال كمال حسن البرزنجي د/ 

 –كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم السياحة وإدارة الفنادق /  الجامعة المستنصريةعلى شهادة الدكتوراه من  ةحاصل

2016. 

 

 :الدراسية الشهادات 

  

 Ph.D / 2016صاد / قسم السياحة وإدارة الفنادق/ المستنصرية / كلية اإلدارة واالقت الجامعة/  تنظيمي سلوك. 
 M.Sc  /  2002الفنادق / وإدارةالمستنصرية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم السياحة  /الجامعةسلوك تنظيمي. 
 B.Sc.  / 1986وإدارة الفنادق/ الجامعة المستنصرية / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم السياحة. 

 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 كتب الشكر

 2002 / طرائق التدريس/ / مكتب االستشارات التربوية / كلية التربية الجامعة المستنصرية. 

 2004/  سالم حميد سالم الجبوري // مركز بحوث السوق وحماية المستهلك  جامعة بغداد. 

  2006 راغب رضا بليبل / /اتحاد رجال األعمال العراقيين. 

  2006 راغب رضا بليبل / /اتحاد رجال األعمال العراقيين. 

 / 2008/  أ.م.د. علي جاسم العبيدي /عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  الجامعة المستنصرية. 

 2008 / المحامي عبدالحسين موسى الموسوي/  مجلس محافظة النجف األشرف. 

 2008 / أ.د. محمد يحيى العاني // مساعد رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  الجامعة المستنصرية. 

 2009 / أ.د. محمد يحيى العاني // مساعد رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  الجامعة المستنصرية. 

 2009 أ.د. حاكم محسن محمد / /عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  امعة كربالء/ج. 

  2009 أ.د. محمد يحيى العاني/ /الجامعة المستنصرية/ مساعد رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. 

  2010أ.م.د. علي جاسم العبيدي/  /الجامعة المستنصرية / عميد كلية اإلدارة واالقتصاد. 

 2010 / ملتقى بابل السياحي األول / كاظم عبيد تومان / لمجلس محافظة باب. 

  2011أ.د. إحسان القريشي /  /الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة. 

  2011أ.م.د. نزار فليح حسن )وكالة(/  /الجامعة المستنصرية / عميد كلية اإلدارة واالقتصاد. 

  2011 / ء فرحان طالبأ.د. عال /جامعة كربالء/ عميد كلية اإلدارة واالقتصاد. 

  /2012د. احمد مطلوب /  / رئيس المجمع العلمي/المجمع العلمي العراقيمجلس الوزراء. 

 /2013/ أ.د. هاشم مرزوك الشمري /عميد كلية السياحة الدينية وإدارة المؤسسات الفندقية  جامعة كربالء. 

 2014قصي عبود فرج الجابري / لجامعة المستنصرية / عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ أ.م.د. ا. 

  / 2014جامعة كربالء / كلية العلوم السياحية / أ.م.د. أكرم محسن الياسري. 
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  / 2014الجامعة المستنصرية / عميد كلية السياحة وإدارة والفنادق / د. محمد زكي عبدالرزاق. 

 17/4/2014( في 3223اب )الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة المستنصرية / أ.د. رحيم الساعدي / كت. 

  / 29/6/2014( في 11308كتاب )الجامعة المستنصرية / عميد كلية اإلدارة واالقتصاد / أ.م.د. قصي عبود فرج الجابري. 

  / 2015الجامعة المستنصرية / عميد كلية السياحة وإدارة والفنادق / د. محمد زكي عبدالرزاق. 

 4/10/2015( في 11308ستنصرية / أ.م.د. يوسف كاظم عبد االمير / كتاب )الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة الم. 

 ( في 26844الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة المستنصرية / كتاب )1/11/2015. 

 ( في 30801الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة المستنصرية / أ.د. فالح حسن األسدي / كتاب )17/12/2015. 

  2016المستنصرية / عميد كلية السياحة وإدارة والفنادق / د. محمد زكي عبدالرزاق / الجامعة. 

  / 2016مجلس الوزراء / المجمع العلمي العراقي/ رئيس المجمع العلمي / د. أحمد مطلوب. 

  / 9/11/2016( في 25275كتاب )الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة المستنصرية / أ.د. فالح حسن األسدي. 

  / 2017الجامعة المستنصرية / عميد كلية العلوم السياحية / أ.م.د. زهير عباس القريشي. 

  / 12/7/2018( في 18077كتاب )الجامعة المستنصرية /  رئيس الجامعة / أ.د. صادق محمد الهماش. 

  / 2018الجامعة المستنصرية / عميد كلية العلوم السياحية / أ.م.د. زهير عباس القريشي. 

  27/12/2018الجامعة المستنصرية / عميد كلية اآلداب / أ.م.د. فريدة جاسم داره /بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية في. 

 ( في 4127الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة / أ.د. صادق محمد الهماش/ كتاب )10/2/2019. 

  / 4/2019جمعية ادارة االعمال العلمية العراقية / رئيس الجمعية. 

 ( في 15172الجامعة المستنصرية / رئيس الجامعة / أ.د.صادق محمد الهماش/ كتاب )29/5/2019. 

  / 7/2019الجامعة المستنصرية / عميد كلية العلوم السياحية / أ.م.د. زهير عباس القريشي. 

 ( في 14607وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ كتاب )3/7/2019. 

 3/7/2019( في 14607ث العلمي/ كتاب )وزير التعليم العالي والبح. 

  1/2020/ 8الجامعة المستنصرية / عميد كلية العلوم السياحية / أ.د. نوفل عبدالرضا علوان. 

 ( في 10039الجامعة المستنصرية/ رئيس الجامعة المستنصرية /ا.د.حميد التميمي/ كتاب )15/7/2020. 

 /1/3/2021 لمناسبة عيد المعلم/ كاظم عبدالصاحب/أ.د. نبيل  وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

 3/2021/ 1 / لمناسبة عيد المعلم/ الجامعة المستنصرية / عميد كلية العلوم السياحية / أ.د. نوفل عبدالرضا علوان. 

 / 28/3/2021.د.حميد التميمي/ أ الجامعة المستنصرية/ رئيس الجامعة المستنصرية. 

  14/4/2021أ.د. نبيل كاظم عبدالصاحب/  العلمي/وزير التعليم العالي والبحث. 

 /2021-8-16 وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ أ.د.نبيل كاظم عبدالصاحب. 
 

 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

  2002قسم السياحة وإدارة الفنادق منذ  كلية اإلدارة واالقتصاد /   /عضو هيئة تدريسية في الجامعة المستنصرية 
 .2013ولغاية 

 لحد اآلنو 2013 من  كلية العلوم السياحية / الجامعة المستنصرية عضو هيئة تدريسية في. 
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 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 ة.السياحمبادئ  -

 جدوى اقتصادية. -

 مطاعم.إدارة  -

 آثار سياحية. -

 علم النفس االجتماعي. -

 السلوك الضيف.إدارة  -

 .إدارة سلوك السائح -

 السياحة المستدامة. -

 

 

 

 الجمعيات: أوالمهني  االنتساب

 

 العضوية

  / 2014-2002عضو الهيئة التدريسية في كلية اإلدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية. 

   2013عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم السياحية من. 

  الجامعيين في العراق.عضو جمعية التدريسيين 

 .عضو نقابة المعلمين العراقية 

 .عضو المكتب االستشاري في كلية اإلدارة واالقتصاد لمدة ثالث سنوات 

 .عضو مكتب التعليم المستمر في كلية اإلدارة واالقتصاد 

 .عضو اللجنة اإلمتحانية ولعدة سنين في كلية اإلدارة واالقتصاد 

  2017 – 2002/  السياحة وإدارة الفنادقعضو اللجنة االجتماعية في قسم. 

  /2016عضو لجنة الجودة في قسم إدارة الفنادق/ كلية العلوم السياحية. 

  / 2017عضو لجنة تحقيقية. 

 " لجنة متابعة تسجيل التدريسيين في( عضو اللجان التصنيف الوطني لجودة الجامعاتGoogle Scholar / )"2017. 

  2017بالتصنيف الوطني لجودة األقسام العلمية في الكلية/ عضو اللجنة الفرعية الخاصة. 

  /2017عضو لجنة علمية قسم إدارة الفنادق. 

  /2017عضو لجنة إعادة تشكيل رسم سياسات الكلية وإعداد الخطة االستراتيجية. 

  /2017عضو لجنة آلية ومهام الخبراء في التخصص العلمي الواحد. 

 2017بالجامعة /  عضو لجنة األسبوع الثقافي الخاص. 

  / 2017عضو لجنة تحليل بيانات الخطة التطويرية. 

  / 2017عضو لجنة الغيابات في الكلية. 

  / 2017 – 2016عضو لجنة استقبال الطلبة الجدد في الكلية. 

  ولحد اآلن. 2017/  األطروحةعضو هيئة مجلة 

  / 2018 –  2017عضو لجنة تحديث الكتب المنهجية. 

  2018 -2017العلمية / قسم الفنادق / عضو اللجنة. 

  / 2018 – 2017عضو اللجنة التربوية / قسم السياحة. 

  / 2018 – 2017عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج. 
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  / 2018 – 2017عضو لجنة تطوعية بالكلية. 

  2019 -.2018التربوي/ اإلرشادعضو لجنة. 

  / 2018عضو جمعية االكاديميين العراقية. 

  2019 – 2018العلمية / قسم السياحة / عضو اللجنة. 

  / 2019-2018لجنة نشر ثقافة نظام المقررات في الكلية. 

  / 2019-2018عضو لجنة التدريب الصيفي/ قسم السياحة. 

  / 2019 – 2018عضو لجنة تحديد التخصصات الدقيقة للتدريسيين. 

  /ولحد اآلن. 2018عضو جمعية ادارة االعمال العلمية العراقية 

 مدخل استراتيجي إلدارة الجامعات الرصينة –/ التعليم المستدام ضو اللجنة التحضيرية جمعية ادارة االعمال العلمية العراقيةع 

 .2018 /10/5-8 اربيل/ -جامعة صالح الدين /

  / 2021 – 2019عضو اللجنة العلمية / قسم ادارة الفنادق. 

  بين الواقع والمستقبل/ جامعة السليمانية -االزمات إستراتيجيات مواجهتهاعضو لجنة علمية )جمعية ادارة االعمال( / ادارة- 

 .18/4/2019-17كلية االدارة واالقتصاد / 

  27/9/2020( في 4443/ كتاب )2020 – 2019عضو ورئيس لجنة االستالل الورقي. 

  6/3/2019السويس/ مصر/ في عضو هيئة تحكيم مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة/جامعة قناة. 

 2020-عضو اللجنة العلمية في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم االنسانية )بابير( / انقرة / آ ار. 

  / )9/9/2020-8-7/  اسطنبولعضو اللجنة العلمية في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم االنسانية )بابير. 

 2020( / اسطنبول/ 1مارعضو اللجنة العلمية في مؤتمر )ري. 

  2020 –عضو اكاديمية )ريمار( / تركيا / آب. 

 29/ ( / اسطنبول 2االجتماعية )ريمار عضو لجنة علمية في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للدراسات المعاصرة في العلوم-

12-2020. 

 13وم االجتماعية / اسطنبول / عضو لجنة علمية في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للدراسات المعاصرة في العل-

15/3/2021. 

 .عضو هيئة تحرير مجلة االطروحة 

 .عضو ورئيس لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا 

 اسطنبول.2021/ 3/9-1التربوية وي الدولي الثاني للعلوم االنسانية لمعضو لجنة علمية في المؤتمر الع / 

  2021 -5قسم ادارة الفنادق/ رئيس لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي في. 

 7اسطنبول/ -(3ي الدولي الثالث للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية )ريمار عضو لجنة علمية في المؤتمر العلم-

9/7/2021. 

  16/  اسطنبول-(4عضو لجنة علمية في المؤتمر الدولي الرابع للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية )ريمار-

18/10/2021. 

  /2021 – 2020رئيس لجنة غيابات في قسم ادارة الفنادق. 

 

 المؤتمرات

  2006 / األردن –مؤتمر جامعة اربد. 

  2007 / عمان/األردن –مؤتمر جامعة الزيتونة. 

  /2017حضور مؤتمر جامعة جرمو/ السليمانية/ كلية اإلدارة العامة وإدارة الثروات الطبيعية. 

  واالقتصاد /الجامعة المستنصرية.مؤتمرات كلية اإلدارة 
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 2009 / مؤتمر جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. 

 2011 / مؤتمر جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. 

 2013 / مؤتمر جامعة كربالء / كلية السياحة الدينية وإدارة المؤسسات الفندقية. 

 2014 / المؤسسات الفندقية مؤتمر جامعة كربالء / كلية السياحة الدينية وإدارة. 

  /2017مؤتمر جامعة عين شمس الثاني والعشرون/ تأثيرات األزمة المالية العالمية.. بين ما يجب فهمه وما تجب مواجهته. 

  2017بناء وتغيير /  –المؤتمر الدولي لجامعة قناة السويس الثامن للسياحة العربية/ صناعة السياحة في الوطن العربي. 

 2017لعلمي الدولي األول لكلية الكتاب الجامعة بالتعاون مع جامعة لوند السويدية/المؤتمر ا. 

 2018 /14/4-11/ الجامعة اللبنانية الدولية / لبنان / العالي التعليم جودة لضمان الثامن الدولي العربي المؤتمر. 

  2018الدين/ أربيل/ المؤتمر الدولي الثاني لجمعية إدارة األعمال بالتعاون مع جامعة صالح. 

  2018المؤتمر الدولي الثاني لجمعية إدارة األعمال بالتعاون مع جامعة صالح الدين/ أربيل/ مشاركة في. 

 العلمية الرابعة في المؤتمرالجلسة / وترأس  2مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم واالجتماعية والتربوية ريس- 

 .28/10/2018-27تركيا /  -/ انطاليا 4قاعة رقم 

  جامعة السليمانية بالتنسيق مع جمعية ادارة  –مشاركة في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي لكلية االدارة واالقتصاد

-17بين الواقع والمستقبل(/ جامعة السليمانية/  –االعمال العلمية العراقية )ادارة االزمات واستراتيجيات مواجهتها 

18/4/2019. 

  2019االقصر /  –مشاركة في مؤتمر جامعات جنوب الصعيد / جمهورية مصر العربية. 

  (2االجتماعية والتربوية )ريس للعلوم الثانيفي المؤتمر العلمي الدولي  الرابعة  جلسةالمشاركة وترأس 

  النسانية، تجدد واستمرارية / االنياجلسة في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم االنسانية )بابير(/ العلوم االمشاركة وترأس- 

 .27/10/2019-25تركيا / 

  16قراءات معرفية في العلوم االنسانية واالجتماعية /  –مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي للعلوم االنسانية واالجتماعية-

 لبنان. –/ بيروت 17/11/2019

 

 والندوات المشاركات

  المرأة.مؤتمرات تخص حقوق األنسان وحقوق 

 2006 / المعهد الدولي للتفاوض والعلوم االستراتيجية / د. نبيل الع اري. 

 2006 / د. سهاد القيسي - جمعية سيدات األعمال العراقية/ مركز الدراسات االستراتيجية االقتصادية. 

 2008 / مؤتمر مجلس محافظة النجف األشرف. 

 2008 / محسن / د. مازن مركز اليقين للتدريب والتطوير الدراسات. 

 2008 / المعهد الدولي للتفاوض والدراسات االستراتيجية/  د. نبيل الع اري. 

 / 2008 مركز اليقين للتدريب والتطوير الدراسات/ د. مازن محسن. 

 2014 / المعهد الدولي للتفاوض والدراسات االستراتيجية/  د. نبيل الع اري. 

 كري، د. إيناس سالم، د. عبد الحكيم جميل، الست ندى عاصم /كلية العلوم السمنار الخاص باألسات ة: د. عبد اللطيف ز

 .2015السياحية/ 

 2015 / مؤتمر اإلغاثة / منظمة األمم المتحدة. 

  /2015ندوة مجلس الوزراء/ فندق الرشيد/ مشاركة القطاعات األخرى لدعم االقتصاد العراقي عدا القطاع النفطي. 

  واجتماعية في مجالت وصحف عراقية )مجلة الحرة ،جريدة الصباح، جريدة المواطن، جريدة كتابة عدة مقاالت سياحية

 بغداد(.

  / 2016حضور ومشاركة سمنار د. مها عبدالستار. 
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  / 2016ندوة خاصة / كلية العلوم السياحية / جمعية معاً لحماية األنسان والبيئة / سعدية الصالحي. 

 2016الجامعة المستنصرية /  -لسياحية / القاعة الكبرى لكلية اإلدارة واالقتصاد ندوة قسم السياحة / كلية العلوم ا. 

  / 2016مشاركة في جائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراه في العلوم اإلدارية في الوطن العربي/ منظمة التنمية اإلدارية. 

 عراقي( بدعوة من منظمة تموز للتنمية حضور ومشاركة جلسة نقاشية بعنوان: ) اثر القروض الدولية على االقتصاد ال

العراق، وبحضور المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح/  –االجتماعية ومؤسسة فريدريش ايبرت 

 .2017فندق بابل/ 

  2017قسم اإلرشاد األسري/  –مشاركة في الندوة الموسومة )فنيات تعديل السلوك( / الجامعة المستنصرية. 

  2017معرض العراق الدولي للتعليم/ حضور. 

  2017كلية الكتاب الجامعة / مشاركة في مؤتمر. 

  / 2017مشاركة في جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب. 

  3/1/2018مشاركة في جائزة الجامعة المستنصرية للعلوم واآلداب. 

  /2019-2018مشاركة في المعرض الفني للجامعة. 

  2019الفن التشكيلي في الجامعة / مشاركة في مهرجان. 

  )19/5/2020نقابة االكاديميين العراقيين/  –مشاركة في محاضرة عن بعد )إجراءات الترقيات العلمية. 

  مشاركة في محاضرة )مالمح العالم الجديد وتكنولوجيا ال كاء االصطناعي في كل تحديات العصر وجائحة كورونا( / منصة

جامعة لوند ومنظمة الصداقة  –العراقية(  –يفاد( بالتعاون مع منتدى التنمية المستدامة )الشبكة السويدية الباحثين األكاديميين )ا

 الدولية.

   )29/1/2020 –مشاركة في المهرجان الثقافي )األدب العربي تقارب للثقافات االنسانية. 

 بغداد. 2020المية لالعالم / شباط شهادة تقديرية ومشاركة في الجلسة الحوارية التي اقامتها شركة دجلة الع / 

  بعنوان )المعالم القرآنية في النهضة الحسينية(. 3/10/2020شهادة حضور من العتبة العلوية/ مركز القرآن الكريم في 

  / )ندوة علمية )ترجمة الخبر الصحفي وأهميته في السياحة العراقية(، اقامتها المدرس المساعد )ايمان قاسم  يبان

26/1/2021. 

  حضور ندوة علمية / دور اللغات االجنبية االنكليزية والفرنسية في القطاع السياحي / أ.م.د. ايناس سالم ابراهيم، م.د. رنا

 .2021 -6ناجي عزيز/ 

  ئة( بدعم ( اقامتها جمعية )معاً لحماية االنسان والبي2021شهادة حضور الندوة الرقمية )معا نحتفل رقمياً بيوم البيئة العالمي

 .7/6/2021القتها  الخبير المهندس )سعدية فليح حسون( رئيسة الجمعية/   Zoomمن منظمة فيدا الفلندية على منصة 

 

 والدورات التدريبية والزيارات اإلشراف

 2018 – 2002طلبة قسم السياحة وإدارة الفنادق / على بحوث التخرج ل إشراف. 

  الثانية والثالثة في قسم السياحة وإدارة الفنادق.إشراف تربوي للمراحل الدراسية 

 .)زيارات ميدانية للمرحلة األولى والثالثة لمواقع سياحية عديدة )مدينة سامراء، برج بغداد، نادي العلوية، المتحف العراقي 

  /2006دورات تدريبية في اتحاد رجال األعمال العراقيين. 

 2008-2007ت/ بغداد/ دورات تدريبية في منظمة األرامل والمطلقا. 

 2008/  دورات تدريبية في منظمة المعرفة النسوية. 

 2008االستراتيجية /  دورات تدريبية في المعهد الدولي للتفاوض والدراسات. 

 2008اإلتكيت والبروتوكول والمراسيم /  دورات تدريبية إلدارة. 

  2008االقتصادية / دورات تدريبية في معهد الدراسات االستراتيجية. 

 2008/  دورات تدريبية في معهد المرأة الريادية. 
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 2017/  زيارة إلى محافظة الناصرية وقضاء الجبايش / كلية العلوم السياحية بالتعاون مع جمعية معاً لحماية األنسان والبيئة. 

  / 2017إشراف على رسالة ماجستير الطالب عباس علي ديوان. 

 ولحد اآلن 2002التخرج للمرحلة الرابعة /  إشراف ومناقشة بحوث. 

 .إشراف على طلبة الدراسات العليا / ماجستير ودكتوراه 

 ( في 4099االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة في قسم السياحة/ كتاب )2019. 

 

 التقييمات

 2016ة كلية اإلدارة واالقتصاد / تقييم بحوث مقدمة من مجل. 

 من استمارات االستبيان لطلبة الدراسات العليا في كلية اإلدارة واالقتصاد وكلية العلوم السياحية. تقييم وتحكيم عدد 

  / 2018تقييم بحوث المؤتمر الثاني لجمعية إدارة األعمال المقام في أربيل بالتعاون مع جامعة صالح الدين. 

 2019في كلية اإلدارة واالقتصاد وكلية العلوم السياحية الى قييم وتحكيم عدد من استمارات االستبيان لطلبة الدراسات العليا ت. 

  /2019تقييم بحوث المؤتمر الثالث لجمعية ادارة االعمال المقام في السليمانية بالتعاون مع جامعة السليمانية. 

  / 2019تقييم بحوث دار الحكمة. 

 2/6/2019( في 93/ بغداد / العدد)القتصادية قسم الدراسات ا -ث في مجلة )دراسات اقتصادية(/ بيت الحكمةوتقييم بح. 

 .تقييم عدد من بحوث مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية 

 .تحكيم استمارات استبيان لعدد من طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية 

 

 المنشورات العلمية

 

 البحوث المنشورة -1

  رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد/ الجامعة  سلوكية السائحأثر بعض المتغيرات االجتماعية في /

 .2001المستنصرية/ 

 ( 49العدد ) –ية في سلوكية السائح / مستل من رسالة الماجستير/ مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد أثر بعض المتغيرات االجتماع

/ 2004. 

  مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للنهوض بالمؤسسات التعليمية السياحية في العراق الجودة الشاملةبناء وتطبيق نمو ج إلدارة /– 

 .2004( /51العدد )

  2005/ (56)العدد  –واالقتصاد  اإلدارةشركات السفر وأثره في تطوير الخدمة السياحية/ مجلة كلية  أداءتقويم. 

  2006 ( /58)العدد  -واالقتصاد  اإلدارةالسياحة الدينية وسبل تطويرها في العراق/ مجلة كلية. 

  األردن/  –اإلعالن السياحي واثره في نجاح النشاط السياحي والفندقي في المؤسسات السياحية/ جامعة اربد األهلية/ اربد

2006. 

  2007األردن/  –إدارة الخطر واثره في الخدمات السياحية والفندقية/ جامعة الزيتونة/ عمان. 

  2007( /65)العدد  –واالقتصاد  اإلدارةاعتماد نمو ج لقياس رضا الزبون في الفنادق العراقية/ مجلة كلية. 

  العدد  -واالقتصاد  اإلدارةالتدريب والبرامج التدريبية وفاعليتها في الفنادق لتطوير الموارد البشرية العاملة فيها/ مجلة كلية

(74/ ) 2009. 

  2010( 85)العدد  –واالقتصاد  اإلدارةالطلب على الخدمات الفندقية/ مجلة كلية أثر المزيج الترويجي في. 

 2011 / أسعار الخدمات واثرها في الطلب الفندقي/ مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة. 

  2011 ( /90)العدد  –دور المتنزهات في السياحة البيئية/ مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد. 

  2015 /بغداد -بيت الحكمة –األزمة في المنظمات وتأثيرها على واقع القطاع السياحي/مجلة الحكمة. 
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 دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة  طروحةأأثرهما في نمو المنظمة السياحية/ إدارة سلوك المجاميع والتنوع الثقافي و

 .2016واالقتصاد/ 

 بغداد –بيت الحكمة  –/ مجلة الحكمة  الدكتوراه طروحةأالسياحية / مستل من  نظمةإدارة سلوك المجاميع وأثره في نمو الم/ 

2016. 

 2016 / بغداد –بيت الحكمة  –طروحة الدكتوراه/ مجلة الحكمة السياحية/ مستل من أ التنوع الثقافي وأثره في نمو المنظمة. 

  / 2017 مصر / -جامعة عين شمس األزمة وتأثيرها على الخدمات السياحية. 

  / 2017إدارة التنوع وتأثيرها في الرضا الوظيفي / كلية الكتاب الجامعة. 

 عاون مع جامعة صالح الدين/ أربيل/ / جمعية إدارة األعمال بالتالوظيفي الرضا تحقيق في التعليمية اإلدارية القيادة تأثير

2018. 

 أنطاليا  (2ريس ) / المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم االجتماعية والتربوية تمكين العاملين وتأثيره لريادة األعمال /– 

 .2018تركيا/ 

  التمكين وتأثيره في سلوك العاملين بالمنظمات الفندقية / مستل من رسالة ماجستير / مجلة االطروحة للعلوم السياحية واآلثار

 .2018( / بغداد / 7العدد ) –والتراث 

  وتأثيرها في سلوك العاملين بالمنظمات السياحية / مستل من رسالة ماجستير / مجلة االطروحة للعلوم السياحية واآلثار الريادة

 .2018( / بغداد / 8العدد ) –والتراث 

 مجلة  التميز وتأثيره على الخدمة السياحية /Serbiluz-Biblioteca Digital ( سكوبس /Q2 / )2019-2020. 

 مجلة /  الضيافة صناعة في وتأثيره المنظمات في االبداعPAL.ARCH Scientific Journal in Paleontology and 

Egyptology ( سكوبس /Q3 /)2020-2021. 

  تأثير الترويج في التخطيط لتنمية السياحة العالجية / مجلة PAL.ARCH Scientific Journal in Paleontology and 

Egyptology ( سكوبس /Q3 / ) 2020-2021. 

 The Characteristics Of The Tour And Its Impact On The Loyalty Of The Guest To The Tourist 

Organization :مجلة /International Journal Of Transformations In Business Management  /Impact 

Factor  :1/10/2021/ تاريخ النشر. 

 

 

 أوراق العمل والسمنار -2

 2011/ االستثمار واالستثمارات السياحية ومخاطرها وسبل تطويرها في العراق/ جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. 

 2013 / إدارة األزمات السياحية/ جامعة كربالء/ كلية السياحة الدينية وإدارة المؤسسات الفندقية. 

  /2014 كلية العلوم السياحية/اإلرهاب وتأثيراته على القطاع السياحي/ جامعة كربالء. 

  السمنار الخاص باألسات ة : د.عبد اللطيف زكري، د. إيناس سالم، د. عبد الحكيم جميل، الست ندى عاصم /كلية العلوم

 .2015السياحية/ 

  /2016تقديم سمنار بعنوان )إدارة السلوك( بحضور عدد من أسات ة العلوم السياحية. 

  2018-1-25االجتماعات وآليات رئاسة اللجان( / اقامة ورشة عمل )كيفية اقامة. 

  /123/4/2018تنفي  زيارة علمية فندق المنصور ميليا لطلبة المرحلة الثانية/ قسم ادارة الفنادق. 

  /)15/11/2018-4اقامة ورشة في الجامعة التكنولوجيا / مركز التعليم المستمر/ بعنوان )ادارة السياحة وفن االتكيت. 

 وحدة التأهيل والتوظيف ومتابعة الخريجين بالتعاون التي اقامتها  / بعنوان )ادارة السلوك وعالقته بسوق العمل(/ اقامة ورشة

 .30/12/2018  /الجامعة المستنصرية -بكلية اآلداب مع قسم اللغة الفرنسية
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 2018تمر/ الجامعة التكنولوجية / مشاركة كمحاضر في الدورة التدريبية )ادارة السياحة وفن االتكيت( / مركز التعليم المس-

2019. 

  أ.م.د.  -أ. الهام خضير شّبر  -تقديم ندوة علمية بعنوان )تأثير جائحة كورونا في القطاع السياحي( / ا.م.د. آمال كمال حسن

 .2021-3اكرم عبدالرحمن/ 

 

 ورش عمل

  2018خطاب، مسلم حسين/ نظام الحجز اإللكتروني / المرحلة الرابعة قسم السياحة/ للطالبان: احمد. 

  /2018فن إدارة االجتماعات وآليات رئاسة اللجان. 

  /2018األساليب العلمية الحديثة الختيار متغيرات األطروحة / م.د. حكيم جميل شكري. 

  /2017السياحة البيئية.. سالح  و حدين / وزارة البيئة العراقية. 

 رئيس لجنة  -الدراسات العليا / القتها د. كريمة الجوهرفي قاعة  2017نة لس 167رقم  ورشة عمل / تعليمات الترقية العلمية

 .14/3/2018الترقيات المركزية في الجامعة المستنصري، 

  /الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأسباب التهرب الضريبي في القطاع السياحي واهم معالجاتها/ م.م. محمد خلف حمود

2018. 

  مراحلها واختالفها عن المصطلحات المحاسبية األخرى وقلة إيرادات القطاع السياحي، وما هي أهم الموازنة العامة للدولة

 .2018معوقاته/ م.م. محمد خلف حمود/ 

  2018/ الترقيات العلمية / أ.د. كريمة الجوهر/ 67ملخص قانون. 

 ( ورشة عمل لالستا  الزائرFulbright مركز النقابة العام بالتعاون مع منظمة /)( امديستAmideast والسفارة االميركية )

 .14/11/2018ببغداد/ في 

  ورشة عمل على قاعة الدراسات العليا بعنوان )محاولة في أصل اللغات واثر الصوت في الترجمة( المدرس المساعد مزاحم

 .4/12/2018( في 3666/ كتاب )28/11/2018حسين محمد في 

 ان ) مصادر االخالقيات في متطلبات االعمال ووسائل ترسيخها( للمدرس الدكتور ورشة عمل على قاعة الدراسات العليا بعنو

 .12/12/2018في  3758/ كتاب 5/12/2018يسرى محمد حسين في 

  رغبات واخطار( المدرس المساعد محمد  –ورشة عمل على قاعة الدراسات العليا بعنوان )االتجاهات الحديثة في السياحة

 27/12/2018( في 3915/ كتاب )11/12/2018عبدالكريم حسين في 

  / 2019-2018مشاركة في الجلسة الحوارية لشركة دجلة العالمية لالعالم. 

  2019-2018السات ة الكلية / حضور ورش عمل متعددة. 

  / )2019-2018ورشة عمل )المخدرات وباء العصر خطر كبير يهدد مستقبل شبابنا. 

  االمتحان االلكتروني( ورشة عمل على قاعة الدراسات العليا بعنوانMCQ االستا  المساعد الدكتور رغد يوسف كبرو )

( في 920/ كتاب )28/2/2019واالستا  المساعد نجاة عبدالمطلب محمد جواد والمدرس المساعد علي حسن حرج في 

14/3/2019. 

  التعريف ببرنامج( ورشة عمل–Iylep )– المساعد الدكتور ايناس سالم ابراهيم والمدرس المساعد مزاحم حسين االستا  

 .2019محمد وبحضورعدد من طلبة الكلية/ 

  5/3/2019ورشة عمل )نظام المقررات( / قاعة الدراسات العليا في كلية العلوم السياحية/ في. 

 15/4/2019لدراسات العليا/ في ورشة عمل )االخطاء اللغوية الشائعة في الكتب الرسمية ومعالجتها(/ قاعة ا. 

  ورشة عمل )أخطار المنشطات الرياضية على الشباب والتغ ية السلمية(/ أ.د. حيدر رحيم مدير عام الطب الرياضي في وزارة

 .24/4/2019الشباب والرياضة/ قاعة قسم ادارة الفنادق/ في 

  6/5/2019العربي في اآلداب االوربية( في ورشة عمل اقيمت على قاعة الدراسات العليا بعنوان )أثر األدب. 
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 /2020-2-15ورشة )نظام المقررات بين االلغاء واالبقاء(/ م: أ. الهام شّبر، م.د. زينب صادق. 

  5-21بغداد/  –بالتعاون مع المعهد الفرنسي  –جامعة بغداد  –ورشة )التعلم عن بعد في العصر الرقمي( / كلية اللغات-

2020. 

 2020-5-19ليم العالي(/ كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة/ ورشة )جودة التع. 

  المدرس الدكتور  –الجامعة المستنصرية  –ورشة )قراءة في دليل إدارة االمتحانات للدراسة االولية( / كلية العلوم السياحية

 .2020-6-1زينب صادق مصطفى / 

  تصميم اسئلة امتحمانية باستخدام( ورشةQuizzes  وتوظيفها فيGoogle Classroom كلية التربية )–  التعليم المستمر– 

 .2020-6-1/  االستا  المساعد الدكتور احالم مجيد كاظم واالستا  المساعد الدكتور حازم كاطع داوي

  ليم االلكتروني منصة المستنصرية لدعم التع –ورشة )السياحة الدينية ودورها في دعم الدخل القومي( / كلية العلوم السياحية- 

 .2020-6-4)د. كاظم شامخ( / 

  التعليم لدعم المستنصرية منصة –ورشة )اثر الصوت في الترجمة االدبية مع نصوص مختارة( / كلية العلوم السياحية 

 .2020-6-15/  المدرس المساعد مزاحم حسين محمد – االلكتروني

  6-17/ االلكتروني  التعليم لدعم المستنصرية منصة –ورشة )البطالة والتضخم في القطاع السياحي( / كلية العلوم السياحية-

2020. 

  التعليم لدعم المستنصرية منصة –ورشة )هل العراق كمقصد سياحي بحاجة الى عالمة تجارية( / كلية العلوم السياحية 

 .2020-6-20/  المدرس الدكتور مثنى معان – االلكتروني

  منصة المستنصرية لدعم التعليم  –ورشة )دور المعالم األثرية في تنشيط الحركة السياحية في العراق( / كلية العلوم السياحية

 .2020-6-25االستا  المساعد الدكتور كاظم شامخ/  –االلكتروني 

 التعليم لدعم المستنصرية منصة –نب السياحي( / كلية العلوم السياحية ورشة )مفهوم العولمة ونشأتها وعالقتها بالجا 

 .2020-6-29/  المدرس الدكتور مها عبدالستار عبدالجبار – االلكتروني

  االختبار االلكتروني النهائي على منصة( ورشةGoogle Classroom  كلية العلوم السياحية / )الجامعة  –للدراسات االولية

 .2020-7-15المستنصرية/ 

  حلقة بحثية عبر المنصة االلكترونيةZoom –  منصة الباحثين واالكاديميين )ايفاد( / )إشكاليات التحليل االحصائي– 

 .3/10/2020التحديات والحلول / 

  ورشة العمل االلكترونية العلمية باستخدام التطبيقG-Meet  االرتقاء بالنتاج العلمي والمجالت الجامعية للنشر في(

 .21/10/2020جامعة الموصل /  –المستوعبات الرصينة( / كلية التربية للبنات 

  ورشة العمل باستخدام المنصة االلكترونيةZoom  مصر، بالتعاون مع منصة التعليم  –لمركز طريق المستقبل باالسكندرية

-12-1كندا /  –جامعة اوتاوا  –عليم عن بعد لتعزيز هندسة الموارد البشرية( / د.أروى السامرائي الكندية )استراتيجيات الت

2020. 

  حضور ورشة عمل باستخدام منصةClassroom  / 2021 – 1-19/ المحاضر رؤى طارق كمال. 

  24/5/2021-20جامعة  ي قار/  –دورة تدريبية / كلية التربية. 

 ه وتطوره وأثر الحروب والنزاعات المسلحة على تطوره( القتها د. فوزية مهدي المالكي وأ. ورشة )المتحف العراقي نشأت

 .F.c.c  /14/6/2021الهام خضير عباس على منصة 

 على منصة  ندوة علميةمشاركة مشاركة في الF.C.C. تأسيس وكيفية العمل سوق على وتشجيعهم الشباب الخريجين )دعم 

/ نظمتها كلية اقتصاديات االعمال / جامعة النهرين بالتعاون مع المديرية العامة للتنمية الصناعية /  (ناجح صناعي مشروع

 .30/9/2021اقدم / رئيس مترجمين  –السيدة هدى قاسم خزعل 
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