
2022/ 2021انشطة قسم ادارة االعمال للعام الدراسي 

مكان االنعقادتاري    خ االنعقادالجهة المنفذةعنوان النشاطت
أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح31/10/2021م دمحم فميح حسدة  . م(google Formترسيؼ االسئمة االمتحانية  )تقجيؼ ورشة عسل1

كهٍح دجهح انجايعح11/04/2021سجى رياض.ماقامة نجوة عؽ االبتداز االلكتخوني2

مقخ وزارة الذباب والخياضة2021 /12 /15سجى رياض.مالسذاركة في ورشة بعشؾان تعديد التؾعيف مؽ خالل السيارات الحياتية 3
أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح13/11/2021م عبج السجيج سمسان.منجوة بعشؾان كيفية اعجاد السؾازنات الدشؾية لمجولة4

كهٍح دجهح انجايعح2021 /12 /13د اعترام الذكخجي. ماكسال تقخيخ التقييؼ الحاتي لقدؼ ادارة االعسال 5

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح15/12/2021سجى رياض.مالقاء نجوة عؽ اىسية ادارة الؾقت 6

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح20/12/2022رياض باسل عبجالجبار. ايثار عبج اليادي و  م. د" عهى انكالسزٔوPDFكٍفٍح ذحًٍم تشكم " انًشاركح فً ذمذٌى ٔرشح انكرزٍَٔح تعُٕا7ٌ

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح01/05/2022ريام قاسؼ. دالقاء نجوة بعشؾان دور التذارك السعخفي في تحقيق التسيد السشغسي8

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح02/05/2022م عبج السجيج سمسان.مالقاء نجوة بعشؾان السرظمحات االدارية9

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح2022\1\22صذاو حًذاٌ. د(الخقابة عمى تكاليف جؾدة الترشيع في تحديؽ االداء السالي في الذخكات الرشاعية )القاء نجوة بعشؾان10

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح2022\1\24صذاو حًذاٌ. د(ذحهٍم انمٕائى انًانٍح ٔفك انُظاو انًحاسثً )انماء َذٔج تعُٕا11ٌ

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح2022\1\26صذاو حًذاٌ. د(االخطاء انًحاسثٍح فً ذذلٍك انمٍٕد انًحاسثٍح فً انًصارف انعزالٍح )انماء َذٔج تعُٕاٌ 12

جًعٍح انخٕارسي2022ً\1\25عثذانزحٍى خهف.دانماء يحاضزج فً تحٕز انعًهٍاخ َشأذٓا ٔذطثٍماذٓا13

كهٍح االدارج ٔااللرصاد\جايعح تغذاد2022 /17/2اٌثار عثذ انٓادي. دانماء يحاضزاخ عهى طهثح ادارج االعًال ٔاالدارج انصُاعٍح نهكٕرص انثا14ًَ

كهٍح دجهح انجايعح11/02/2021اكزو سانى. د(االسرثًار انثرزٔنً فً انعزاق سعمٕد ٔجٕالخ انرزاخٍص)َذٔج 15

كهٍح دجهح انجايعح04/04/2022اكزو سانى . د(جذنٍح انعاللح تٍٍ ادارج انًعزفح ٔاالدارج االسرزاذٍجٍح )َذٔج16

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح04/06/2022عثذانزحٍى خهف.د(دٔر تحٕز انعًهٍاخ فً يساعذج االدارج )َذٔج17

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح2022 /4 /27سجى رٌاض. و(اًٍْح ذطثٍك انجٕدج نرهثٍح حاجاخ ٔرغثاخ انشتٌٕ )َذٔج18

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح2022 /4 /19يحسٍ عزٔق. و(انرسٌٕك ٔاًٍْرّ فً ذغٍٍز اًَاط سهٕن االفزاد )َذٔج19

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح2022 /5 /21عًز شعثاٌ.دذمذٌى َذٔج تعُٕاٌ دٔر انًهحمٍح انثمافٍح انعزالٍح فً يانٍشٌا نرذنٍم انصعاب نهطهثح انذارسٍٍ ُْان20

كهٍح دجهح انجايعح2022 /5 /21رغذ دمحم.د(تزايج يحٕ االيٍح انًانٍح فً انجايعاخ)َذٔج تعُٕاٌ 21

كهٍح دجهح انجايعح2022 /5 /29رغذ دمحم.دذمذٌى َذٔج تعُٕاٌ يخاطز ادارج انرسٌٕك انشثكً فً انًجرًع22

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح19/12/2021اعرصاو انشكزجً. د"انًفٕٓو ٔاالًٍْح: انرعهٍى انًانً"ذمذٌى ٔرشح انكرزٍَٔح تعُٕا23ٌ

كهٍح دجهح انجايعح11/10/2021سجى رٌاض.وذمذٌى َذٔج عٍ اًٍْح اسرخذاو لٕاعذ انُٓذسح انثشزٌح فً يكاٌ انعًم 24

انًمايح تًمز ٔسارج انشثاب ٔانزٌاضح15/12/2021سجى رٌاض.وانًشاركح فً ٔرشح تعُٕاٌ ذعشٌش انرٕظٍف يٍ خالل انًٓاراخ انحٍاذٍح25

انًؤذًز انذٔنً انساتع نهعهٕو انًرعذدج فً ذزكٍا 12/01/2021سجى رٌاض. وجٕدج انًُرج ٔذاثٍزجعهى رضا انشتٌٕ 26

جايعح انخٕارسي2021ً\12\23عثذانزحٍى خهف.ددٔر انزٌاضٍاخ فً انعهٕو االلرصادٌح27

كهٍح دجهح انجايعح 2021-12-22عًز لاسى شعثاٌ.د انًانٍشٌحUCSIنماء ذعأًَ يع جايعح 28

.يذرسح انزائذ االترذائٍح انًخرهطح ذضًُد عًم تٕسرزاخ ذٕعٌٕح ٔ ذٕسٌع انًعمًاخ ٔانًٕاد انطثٍح كانمطٍ ٔانالصماخ. فً (ال نهرًُز )انًشاركح فً انحًالخ انرٕعٌٕح انرً اطهمرٓا ٔحذج االرشاد انرزتٕي تعُٕا29ٌ كهٍح دجهح انجايعح 2021 /12 /13سجى رٌاض.و

كهٍح دجهح انجايعح 2021 /12 /13عثذ انًجٍذ سهًاٌ. و. عًز لاسى    و.د انًشاركح فً ٔرشح ذٕعٌٕح نهطالب انًزحهح االترذائٍح تعُٕاٌ ال نهرًُز30

كهٍح دجهح انجايعح 2021\12\11عًز لاسى شعثاٌ.د انعانTime Haigher Ecucationًً رفع اسى كهٍح دجهح انجايعح فً ذصٍُف 31

كهٍح دجهح انجايعح4/2022 /8 -5/4رغذ دمحم َجى. دعسل ورشة تجريبية لسجة ثالث ايام لظمبة السخحمة الخابعة بعشؾان حجثشي عؽ نفدػ32

كهٍح دجهح انجايعح 18/12/2021رٌاو لاسى. د+ اعرصاو جاتز . د+  االء عثذانكزٌى. د+ و دمحم فهٍح.و+ اٌثار عثذانٓادي .د والحرؾل عمى كتاب شكخ مؽ الديج عسيج كمية دجمة الجامعة2022-2021السذاركة ضسؽ المجشة السكمفة بتجقيق نتائج االمتحانات لمعام الجراسي 33

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح 2022 /4 /21االء عثذ انكزٌى. دالقاء نجوة بعشؾان وسائل التغمب عمى االرتباك اثشاء السشاقذة34

أَالٌٍ/ كهٍح دجهح انجايعح 2022 /3 /16و رٌاض تاسم. االقاء نجوة بعشؾان التجريب عمى بخنامج الغيابات االلكتخوني35

كهٍح دجهح انجايعح2022 /4 /27رغذ دمحم َجى. اٌثار عثذ انٓادي  د. دالسذاركة في لجشة استالل بحث36

كهٍح عهٕو انحاسٕب ٔانزٌاضاخ/ جايعح انًٕصم27/4/2022عثذ انزحٍى خهف. داساسيات كتابة البحث العمسي واستخجام بخامجيات السخاجع العمسية )ورشة عمسية37

دائزج تهذٌح انذٔرج2022 /4 /26اعرصاو انشكزجً. اٌثار عثذ انٓادي  د. دالسذاركة في مذخوع زراعة السميؾن شجخة38



دائزج تهذٌح انذٔرج06/08/2022اعرصاو انشكزجً . عثذ انزحٍى خهف، دس اٌثار عثذ انعادي، د. دالسذاركة في مذخوع زراعة السميؾن شجخة39

لسى انشراعح/ دائزج تهذٌح انذٔرج 11 /2 - 10 /31م عبج الخزخ سمسان.م عبج السجيج سمسان، م.محدؽ عخوق، م.سجى رياض، م.ريام قاسؼ، م. االء عبج الكخيؼ، د. اعترام الذكخجي، د. اكخم سالؼ، د. رغج دمحم نجؼ، د. ايثار عبج اليادي، د. دالسذاركة ضسؽ حسمة زراعة السميؾن شجخة/ خجمة مجتسع 40

كهٍح دجهح انجايعح12/10/2021سجى رٌاض. و.انًساتمح انعهًٍح انُسٌٕح تعُٕاٌ ٌَٕ تانرعأٌ يع ٔحذج االرشاد انُفسً ٔانرٕجٍح انرزتٕي ٔذًكٍٍ انًزأج41

42 مجمة كمية دجمة 11/10/2021م عبج السجيج سمسان.مMeasuring the impact of psychological stresses on the performance of private college students studying in baghdadنذخ بحث 
ZPRO-USAدار انُشز   15/12/2021د ايثار عبج اليادي. اادارة العسميات/  نذخ كتاب43

44The Impact of Traditional and Digital Financial Inclusion on Market Lending: Evidence from Panel Data Estimation 10/2021 /21د اعترام الذكخجي. منذخ بحثAcademy of enterpeunuership

جايعح انُٓزٌٍ/ يجهح انزٌادج نهًال ٔاالعًال 04/01/2022رغج دمحم نجؼ. م د. امحجدات  تحيد البمج  لالسيؼ و جائحة كؾرونا 

االردٌ-عًاٌ / سهسهح انثحٕز االدارٌح2022 /2 /21د اعترام الذكخجي. مفاعمية السشرة التعميسية السعتسجة في التعميؼ االلكتخوني في الجامعات العخاقية/ نذخ بحث45

انًسرُصزٌح / يجهح كهٍح االدارج ٔااللرصاد 27/12/2021عبجالخحيؼ خمف.د(مقارنة بيؽ بعض لؾحات الديظخة لمستؾسط لمتؾزيعات غيخ الستساثمة مع التظبيق)قبؾل نذخ46

يجهح كهٍح االدارج ٔااللرصاد02/05/2022عبجالخحيؼ خمف.د(بشاء حجود سيظخة حريشة لمستؾسط والسجىممديظخة عمى جؾدة مياه الذخب في حالة التؾزيعات السمتؾية)قبؾل نذخ47

48Modeling using nonlinear time series with practical applicationكمية االدارة واالقتراد-جامعة كخكؾك10/07/2021عبجالخحيؼ خمف.د

Investigation factors affects brand loyalty: Applying theories of brand loyalty.2022 /4 /29عسخ قاسؼ عبج االميخ. د نذخ كتابamazon book cloub 

"The Role of the Green Ocean Strategy in Mediating Stimulating Continuous innovation to Achieve Strategic Victory: An Exploratory Study in the General Company for Leather Industries2022 /30/4د االء عبج الكخيؼ. مINTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSFORMATIONS IN BUSINESS MANAGEMENT

كمية العمؾم الدياحية- جامعة كخبالء2021\10\4عبجالخحيؼ خمف.دTopp-Leoneتقجيخ معؾلية تؾزيع - مشاقذة رسالة ماجدتيخ49

كمية االدارة واالقتراد/ الجامعة السدتشرخية2021\10\20عبجالخحيؼ خمف.دتاثيخ االستخاتيجيات التدؾيكية في التشسية الدياحية لمسؾاقع االثخية عمى وفق فمدفة ادارة عالقات الدبؾن: مشاقذة اطخوحة دكتؾره50

كهٍح االدارج ٔااللرصاد\جايعح تغذاد2022 /17/2اٌثار عثذ انٓادي. دانماء يحاضزاخ عهى طهثح ادارج االعًال ٔاالدارج انصُاعٍح نهكٕرص انثا51ًَ

كهٍح االدارج ٔااللرصاد/جايعح تغذادانرحزٌزي 12/12 +12/ 26اٌثار عثذانٓادي.دانذٔر انثاذً انرحزٌزي ٔانشفًٓ / انًشاركح فً االيرحاٌ انشايم52

كهٍح االدارج ٔااللرصاد\جايعح تغذاد02/08/2022اٌثار عثذ انٓادي. دانًشاركح فً نجُح سًُز نطاانثح ياجسرٍز فً االدارج اانصُاعٍح53

كهٍح عهٕو انحاسٕب ٔانزٌاضٍاخ-جايعح انًٕصم2022 /2 /13عثذانزحٍى خهف.درئاسح نجُح يُالشح نطانثح ياجسرٍز54

كهٍح االدارج ٔااللرصاد/ جايعح تغذاد11/2021 /18اكزو سانى. دانماء يحاضزاخ نطهثح انذتهٕو انعانً 55

كهٍح االدارج ٔااللرصاد/ انجايعح انًسرُصزٌح11/09/2021عبجالخحيؼ خمف.ددكرٕراِ لسى عهٕو انزٌاضٍاخ/ يُالشح اطزٔحح دكرٕراِ نهطانة يصطفى طالل56

بغجاد/ كمية االدارة واالقتراد2021 /14/11عبجالخحيؼ خمف.دتقييؼ اطخوحة دكتؾراه 57

كهٍح االدارج ٔااللرصاد\جايعح تغذاد11/2021 /18اكزو سانى. دمشاقذة اطخوحة دكتؾراه في االدارة العامة لمظالب سيف طالب58

جامعة الدميسانية/ كمية االدارة واالقتراد15/11/2021عبجالخحيؼ خمف.دتقييؼ ابحاث معاممة تخقية عمسية59

جامعة القادسية/ كمية االدارة واالقتراد14/11/2021عبجالخحيؼ خمف.دتقؾيؼ عمسي لخسالة ماجدتيخ60

مجمة الخيادة واالعسال/ جامعة الشيخيؽ11/01/2021اعرصاو انشكزجً. د"مجى تظبيق السرارف العخاقية لستظمبات بازل وتأثيخىا في الخقابة الجاخمية فيو"تقييؼ بحث عمسي 61

05/10/2022joural of STEPSاعرصاو انشكزجً. د"الشقج الدعؾدي و دورىا في التؾازن السالي"تقييؼ بحث عمسي بعشؾان 62

كهٍح االدارج ٔااللرصاد\جايعح تغذاد03/12/2022اٌثار عثذ انٓادي. دتكميف باالشخاف عمى طمبة دكتؾراه63

جسعية الخؾارزمي4\27-26عبجالخحيؼ خمف.دالسذاركة في السؤتسخ العمسي الجولي التاسع لجسعية الخؾارزمي64
االردن\عسان20/4/2022صجام حسجان. دعسان/ السذاركة في السؤتسخ العمسي65
كهٍح دجهح انجايعح 2022 /4 /27رغج دمحم نجؼ. ايثار عبج اليادي  د. دالسذاركة في لجشة استالل بحث66

يجهح كهٍح دجهح 2022 /4 /15اعرصاو انشكزجً. د(استكذاف العؾامل الدمؾكية السؤثخة في تفزيالت السدتثسخيؽ وانعكاسو عمى عؾائج االسيؼ )تقييؼ بحث لمشذخ67

كهٍح انعهٕو انسٍاحٍح/ انجايعح انًسرُصزٌح2022 /6 /15عثذ انزحٍى خهف. دعزؾ لجشة مشاقذة دكتؾراه68

كمية االدارة واالقتراد/ الجامعة السدتشرخية5/2022 /15عثذ انزحٍى خهف. د(تظبيق عسمي/ ترسيؼ حجود الديظخة الحرشة لمتؾزيعات غيخ الستساثمة)لجشة مشاقذة  ماجدتيخ69
كمية االدارة واالقتراد/ الجامعة السدتشرخية27/4/2022عبج الخحيؼ خمف. د(التخريص العذؾائي االمثل لبخنامج العالج لزعاف الدسع والتشبؾء بأعجادىؼ )رئاسة لجشة مشاقذة  ماجدتيخ70
وزارة الذباب والخياضة15/12سجى رياض.م ورشة بعشؾان تعديد التؾعيف مؽ خالل السيارات الحياتية71



مشرة ايفاد 15/12سجى رياض.مالتحميل االحرائي السذاكل والحمؾل / حزؾر ورشة72

مشرة ايفاد 12/10/2021سجى رياض.مفشؾن االلقاء واالداء / حزؾر ورشة73

اوناليؽ/ وزارة التعميؼ العمي والبحث العمسي03/12/2021اعترام الذكخجي.دكيفية تذخيص السجالت السفتخسة وفق معاييخ معتسجة عالسيا/ حزؾر ورشة74
اوناليؽ/ وزارة التعميؼ العمي والبحث العمسي10/12/2021اعترام الذكخجي.دالشذخ العمسي لمجامعات العخاقية في السجالت السدجمة في السدتؾعبات العالسية/ حزؾر ورشة75

اوناليؽ/ وزارة التعميؼ العمي والبحث العمسي17/12/2021اعترام الذكخجي.دمؤشخات السجالت العمسية العخاقية/ حزؾر ورشة76

وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي / جھاز االشخاف والتقؾيؼ العمسي 12/03/2021رغج دمحم.دكيفية تذخيص السجالت السفتخسة وفق معاييخ معتسجة عالسيا77
وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي / جھاز االشخاف والتقؾيؼ العمسي -2021-12-10رغج دمحم.دالشذخ العمسي لمجامعات العخاقية في السجالت السدجمة في السدتؾعبات العالسية/ حزؾر ورشة78
اوناليؽ/ وزارة التعميؼ العمي والبحث العمسي10/12/2021ايثار عبج اليادي.دالشذخ العمسي لمجامعات العخاقية في السجالت السدجمة في السدتؾعبات العالسية79
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