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 اوال: المعلومات العامة:

 حوراء ثامر مهدي حسن الخفاجي: االسم

 حي الصحفيين –كربالء :  السكن

 (1عدد االطفال ) –متزوجه الحالة االجتماعية: 

 عراقيةالجنسية : 

 عربيةالقومية: 

 مسلمهالديانة: 

 07803702921مدرس مساعد ....رقم الهاتف  الدرجة العلمية:

 2015-12-24تاريخ اول تعين: 

 جامعة كربالء –استاذ في قسم العلوم المالية والمصرفية العمل الحالي: 

 المناصب التي شغلتها:ثانيا: 

 جامعة كربالء –كلية االدارة واالقتصاد – حصاءمسؤولة شعبة اال  -

 جامعة كربالء-واالقتصادكلية االدارة -مسؤول وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعه-

 جماعة كربالء-كلية االدارة واالقتصاد-مسؤولة شعبة الدراسات والتخطيط-

 المواد النظرية التي درستها:ثالثا: 

 تطبيقات الحاسوب -

 مبادئ االقتصاد -

 مبادئ االحصاء -

 المصرفي تسويقالادارة -



 ادارة اعمالاالختصاص العام: 

 ادارة تسويقاالختصاص الدقيق: 

 رابعا: الشهادات الحاصل عليها والجهة المانحة:

 التاريخ البلد اسم الجامعة الشهادة
بكالوريوس ادارة  

 اعمال
 2013 العراق كربالء

 2015 العراق كربالء ماجستير ادارة اعمال
  

التسويق الداخلي وجودة الخدمة واثرهما في تحقيق رضا : رسالة الماجستير خامسا:  

 الزبون

 االشراف والمناقشاتسادسا: 

 االشراف ومناقشة المراحل المنتهية في قسم العلوم المالية والمصرفية -

 سابعا: اللجان العلمية

 مناقشة المراحل المنتهية  لجنة  -

 االمتحاناتنتائج لجنة اعداد وتدقيق  -

 لجنة اعداد الوثائق في قسم العلوم المالية والمصرفية -

 العلوم المالية والمصرفية لجنة تقييم االداء في قسم-

 لجنة كشف محاضرات األساتذة في قسم العلوم المالية والمصرفية-

 لجنة اعداد المعدالت  للطلبة الخرجين من قسم العلوم المالية والمصرفية-

 لجان االشراف التربوي في قسم العلوم المالية والمصرفية -

 : الدورات: بعاسا

  لقيادات االداريةوتطوير مهارات ادورة تنمية 

 ."دورة "التعليم االلكتروني وكيفية اجراء االختبارات الكترونيا 

 ."دورة "االسواق المالية وواقع سوق العراق لالوراق المالية 



 ."دورة "مصارف االستثمار الخضراء 

  2018دورة " تحليل الموازنة العامة في العراق للعام ." 

  ( ورشة عمل "شرح الية عمل وتنصيب برنامجOracle Database." ) 

 "ندوة علمية بعنوان "ظاهرة الهجرة من العراق :االسباب والمعالجات 

 "دورة "تصنيف المجالت العلمية الرصينة واساسيات النشر للبحوث العلمية 

 "ندوة بعنوان "مؤشرات التفكير االسترتيجي في المؤسسات التعليمية 

  بلد ؟ وما هو دورها في بعنوان "كيف تتشكل الهوية الوطنية اليندوة 

 هو دور الشباب في ذلك؟" ما تطويره والخروج من ازماته؟ و 

 تحليل اتجاهات االستثمار لعالمي في الطاقة المتجددة" ندوة بعنوان" 

  "ورشة عمل بعنوانpanel Data Analysis By E-views" 

  في ضوء قيود الموارد النفطي وتأجيل المباشرة ندوة بعنوان "الموازنة العامة

 بالتنويع عبر التصنيع"

 "ندوة بعنوان " الحد من ظاهرة الهجرة 

 "ندوة بعنوان "البحث العلمي وفق طريقة التكس 

 - على الشباب العراقي" وتأثيرهاندوة بعنوان " وسائل التواصل االجتماعي 

 المجالت المفترسة" ندوة بعنوان "معاير النشر العلمي الرصين وتجنب 

 "ورشة عمل بعنوان" التعريف بنظام المقررات الدراسية 

 الفهرسة االلكترونية للمصادر العلمية باستخدام برنامج  ندوة بعنوان"

MENDELEY" 

 انظمة ومنصات التعليم االلكتروني 

 دور الذكاء االصطناعي في مواجهة معوقات الحياة الحديثة 

 ت القرن الحادي والعشروناتصاالت الجيل الخامس وتحديا 

 اجراءات التقديم للترقيات العلمية 

  استخدام نماذجgoogle forms في التعليم االلكتروني 

 التصنيفات العالمية للجامعات ومقترحات التطوير 

 كيفية منع الغش في االختبارات االلكترونية 

  التعليم االلكتروني باستخدامgoogle classroom 

  (19-ومكافحتها لفيروس كورونا المستجد ) كوفيدالوقاية من العدوى 

 التنمية المستدامة من منظور بيئ 

 ادارة الوقت في زمن كورونا 

 النقل الجوي في العراق/الواقع واالفاق المستقبلية 



 التعليم االلكتروني في العراق بين الواقع والطموح 

 ستراتيجي لمستقبل النظام الدولي بعد ظاهرة كوروناا تحليل جيو 

 مناقشة معايير استمارات االعتماد المؤسسي الوطنية 

  واالتكيت في االتصال االلكتروني لالبرتوكوتطبيقات 

 كيف تكون استاذا ناجحا في التعليم عن بعد 

 سالمجالت الرصينة والمجالت الخارجة من مستوعبات سكوبا  

 ترتيب جامعات العالم حسب تصنيف شنغهاي 

  المجالت العالميةهيكلية البحث العلمي لنشره في 

 كيف تكون استاذا ناجحا في التعليم عن بعد 

  المجالت الرصينة والمجالت الخارجة من مستوعبات سكوباس 

 ترتيب جامعات العالم حسب تصنيف شنغهاي 

 هيكلية البحث العلمي لنشره في المجالت العالمية 

  فهرسة مراجع البحث العلمي باستخدام برنامجEnd Not 

 ات باستخدام برنامج ادارة االجتماعZOOM MEETING  

 اثر التغيرات البيئية على االستثمار السياحي في االهوار العراقية 

 اخالقيات العمل 

 دور االعالم في مواجهة جائحة كورنا 

  كيفية اجراء االختبارات باستخدام منصةEasyclass.com 

 الجودة واالعتمادية في التعليم الجامعي 

  استخدام برنامجZoom IT لتقديم عروض تقديمية فعالة 

  االدارة التقنية للمجالت العلمية باستخدامOpen Journal System (OJS) 

  الميسر في تسريع النتاج البحثي )الجزء االول(: صياغات العنوان واسم

 الباحث

 

 

 : التشكراتثامنا

  ( شكر وتقدير من عميد الكلية4الحصول على ) -

 من رئيس الجامعة( 2)تشكر  -

 تشكر من مؤسسة االمام الرضا الخيرية إلغاثة واسكان الفقراء/كربالء المقدسة -



 تشكر من العتبة الحسينية المقدسة /مستشفى االمام زين العابدين-

 تاسعا: البحوث المنشورة

بحث استطالعي الراء  "بحث بعنوان " جودة الخدمة الطبية واثرها في تحقيق رضا المريض -

  جعي العيادات الخاصة في محافظة كربالءعينة من المرضى مرا

بحث بعنوان "دور التمكين الشعوري في تقليل حدة الصراع التنظيمي" بحث استطالعي الراء  -

 عينة من العاملين في جامعة كربالء

بحث بعنوان "القيادة الملهمة ودورها في تحقيق التميز التنظيمي" دراسة استطالعية في  -

 الحكومية في محافظة كربالء المقدسةالمدارس االعدادية 

 مفهوم ومزيج التسويق العصبي : دراسة فلسفية ونظرية" بحث بعنوان " -

بحث استطالعي آلراء  القيادة بالقيم ودورها في تحقيق االداء االبداعي" بحث بعنوان" -

 العاملين في االقسام االدارية لعمادة كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء

تأثير أنماط الثقافة التنظيمية في المسؤولية االجتماعية للمنظمة "بحث استطالعي تحليلي  -
 آلراء عينة من العاملين في مشفيي الحسين والكفيل"

 العاشر : المؤتمرات المشارك بها

للعام  لكلية االدارة واالقتصادالثاني عشر والدولي الثامن المؤتمر العلمي  -

2016/2017 

الحادي عشر لكلية االدارة واالقتصاد للعام المؤتمر العلمي الرابع عشر والدولي  -

2018/2019 

 research gateالحادي عشر : حسابي في 
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