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 علي صفر يعقوب:  الثالثي األسم

 و ادارة الفنادق احةعلوم السي في دكتوراه:  العلمية الشهادة

 سلوك تنظيمي: الدقيق التخصص

 دكتور مدرس:  العلمي اللقب

 واالقتصاد االدارة كلية ، مساعد مدرس 9002 في تعيين أول تاريخ منذ سنة 41:  الجامعية الخدمة

 : الدراسية الشهادات

 4292/4220/  المستنصرية الجامعة واالقتصاد اإلدارة كلية من البكالوريوس شهادة على حاصل -

  9002 المستنصرية الجامعة واالقتصاد اإلدارة كلية من الماجستير شهادة على حصلت-

 9042 عام المستنصرية الجامعة/  واالقتصاد اإلدارة كلية من الدكتوراه شهادة على حصلت -

  االشرف النجف محافظة في للخدمات التخطيط حول كانت و االمتياز على الماجستير رسالة حصلت -

 اثرهما و التنظيمية اللغة و التغيير استراتيجيات حول كانت و عالي جدا   جيد تقييم على الدكتوراه اطروحة حصلت-

 السائح سلوك في

 :عليها الحاصلة الخاصة الشهادات

  المستنصرية الجامعة/  اآلداب كلية/  االنكليزية باللغة كفاءة شهادة -4

 المستنصرية الجامعة التربية كلية التدريس طرائق دورة في مشاركة شهادة  -9

 المستنصرية الجامعة واالقتصاد اإلدارة كلية الحاسبة مركز بالحاسوب كفاءة شهادة -3

 :البكالوريوس المرحلة الفنادق وإدارة السياحة قسم في بتدريسها قام التي المواد

 األولى المرحلة السياحة مبادئ -4

  الثانية المرحلة السياحي االرشاد -9

 الثالثة المرحلة السياحي التخطيط  -3

  الرابعة المرحلة السياحية الرحالت تنظيم -1

 الرابعة المرحلة/  الضيافة صناعة -5

 الثالثة المرحلة المطاعم ادارة -6

 الرابعة المرحلة/  االزمات ادارة -2

 ادارة سلوك السائح/ المرحلة الثانية -9

 



 : والتدريس األكاديمية الخبرة

 عامين من أكثر لمدة الفنادق وادارة السياحة قسم مقرر منصب شغل-

 السياحية العلوم كلية في لجان من الكثير في عضو-

 السياحية العلوم كلية في الخدمات وحدة مدير منصب اشغال-

 واالقتصاد االدارة كلية في محاضر السياحية العلوم كلية في واالعالم العامة العالقات مدير منصب اشغال-

9040/9002 

 كلية في تدريسي 9043 العام حتى 9040 العام منذ السياحي التخطيط لمادة واالقتصاد االدارة كلية في تدريسي -

 9043 العام منذ السياحي التخطيط لمادة السياحية العلوم

 ادارة الفنادق و السياحية العلوم كلية في تدريسي اآلن-

 وخارجها الجامعة داخل من والتقدير الشكر كتب من العديد لتن-

 العلمية البحوث من العديد نشر -

 وخارجها الجامعة داخل العلمية والندوات المؤتمرات من العديد في والحضور المشاركة -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
Yaqoob Safari Ali 

MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY-COLLEGE OF TOURISM SCIENCES 

MOBILE:07709770900 

EMAIL: Jacubs2000@yahoo.com 
 

TRIPLE NAME: YAQOOB SAFAR ALI 

 

DEGREE: phD IN BUSINESS ADMINISTRATION SPECIALIZATION : planning and 
strategic management 

 

SCIENTIFIC Title: Teacher 
 

UNIVERSITY SERVICE: 10 years since the first appointment in 2009 assistant teacher 
in the faculty of management and Economics 

 

:CERTIFICATES 
 

-Holds a bachelors degree from the faculty of management and Economics of the 
MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY 1898-1990 

 

Holds a masters degree from the School of management and- 

Economics of the MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY 2007 
 

-HE Holds a Ph.D. from the School of management and Economics of the 
MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY 2016 

 

The masters thesis received the excellence and was about planning- 

services in Najaf 

 

-the doctoral thesis received a very high evaluation and was about change 
strategies and organizational language and their impact on the behavior of the 
tourist 

 

 :SPECIAL CERTIFICATES 
 

-Certificate of competence in English /faculty of literature/ the MUSTANSIRIYAH 
UNIVERSITY 

 

-Computer competence Certificate /Calculator center /faculty of Management and 
Economics / the MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY 

 

-Certificate of participation in the teaching methods course/faculty of 
Education/the MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY 

 
 
 



THE SUBJECTS HE TAUGHT IN THE DEPARTMENT OF TOURISM AND 
:BACHELORS STAGEMANAGEMENT FOR THE  HOTEL 

 
Principles of Tourism 

 

Tourism Guidance 
 

Tourism Planning 
 

Organizing excursions 
 

Crisis Management 
 

Hospitality industry 
 

Restaurant Management 
 

: ACADEMIC EXPERIENCE AND TEACHING 
 

-He has been the rapporteur of department of tourism and hotel management for 
more than two years 

 

--member of many administrative committees in the faculty of 
tourism sciences  

 
-the work of right director of the services unit in the faculty of 

tourism sciences 
 

--he held the position of director of public relations and media at the faculty of 
tourism sciences 

 

lecturer at the faculty of Management and Economies 2009-2010- 

 

Teaching in the faculty of Management and Economics for tourism- 

planning from 2010-2013 
  
Teaching at the faculty of tourism sciences for planning since 2013- 

 
 

-he got many books of thanks and appreciation from inside and outside the 
university : 

 
 

publishing many scientific research- 
 

--participation and attendance in many scientific conferences and seminars inside 
and outside the university 


