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  السيرة الذاتية 

  مريشاألستاذ المشارك الدكتور عبد الستار حسين يوسف مرزوك ال

        00971509149985خلوي: 
Email: Abdul_Sattar_Alshemery@yahoo.com 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المؤهالت العلمية :أوال : 

10  /1988  

  ارة اإلنتاج والعمليات ) مدرسة ماجستير لإلدارة دكتوراه فلسفة إدارة أعمال ( إد

 )Manchester School of Management  - MSM  (– UMIST – نجستر ما– 

  عنوان األطروحة : –إنكلترا 
"Productivity Measurement at Company Level" 

10  /1985  
  By Transferring Reportويل لدراسة الدكتوراه حالت

  إنكلترا  –مانجسر  – MSM  (– UMISTدارة ( مدرسة مانجستر لإل

  الجامعة المستنصرية  –كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  –بكالوريوس محاسبة وٕادارة أعمال   1976/  7

  
 
 

  ثانيا : الخبرة األكاديمية 

  جامعة الزيتونة  –أستاذ مشارك قسم إدارة األعمال   2003/  11

  جامعة القادسية  –كلية اإلدارة واإلقتصاد  –األعمال  أستاذ مشارك قسم إدارة  1995/  2

  جامعة القادسية  –كلية اإلدارة واإلقتصاد  –أستاذ مساعد قسم إدارة األعمال   1990/  2

  جامعة القادسية  –كلية اإلدارة واإلقتصاد  –أستاذ مشارك برنامج الدراسات العليا   1995/  10

  جامعة الكوفة  –كلية اإلدارة واإلقتصاد  –في ( برنامج الماجستير )  أستاذ محاضر غير متفرغ  1998/  10

  جامعة القادسية  –كلية اإلدارة واإلقتصاد  –رئيس قسم إدارة األعمال   7/1990-7/1992

  معاون عميد كلية اإلدارة واإلقتصاد للشؤون العلمية   1995 – 1994

  مساعد رئيس جامعة القادسية   1995-2003

7/11/2005  
عمان -  جامعة الزيتونة األردنية  –كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  –رئيس قسم إدارة األعمال 

  األردن - 

  دبي  - جامعة الغرير  –كلية الدراسات األداريه  –أستاذ مشارك   ---  01/10/2009
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 رسائل الماجستير  ةالمشاركة في لجان مناقشثالثا : 

1998  
هش جالب الموسومة " قياس وتقويم الكفاءة التخطيطية ألعمال درسالة الطالب إحسان 

  جامعة الكوفة –دراسة ميدانية "  –الصيانة في شركة شيح الديوانية 

1999  
 –زمات تطبيق إدارة الجودة الشاملة" رسالة الطالب عبد الوهاب داود الموسومة "توفير مستل

  جامعة بغداد 

2000  
رسالة الطالب علي يوسف محمد الموسومة "إستخدام األساليب الكمية في تقدير وتقويم 

  جامعة الكوفة –معولية المكائن اإلنتاجية " 

2001  
جامعة  –رسالة الطالب باسم عباس كريدي الموسومة "التحديات البيئية وأثرها على األداء" 

  القادسية 

2001  
ي محمد عباس الموسومة "أثر العالمة التجاية في تحقيق الميزة التنافسية" امرسالة الطالب ر 

  جامعة القادسية 

2001  
رسالة الطالب قاسم محمد مظلوم الموسومة "عرض وتحليل واقع نظام الجودة طبقا للمواصفة 

  جامعة الكوفة -"  ISO 9002القياسية الدولية 

2002  
رسالة الطالبة بان ياسين مكي " كفاءة إستخدام األصول الثابتة المنتجة في الشركة العامة 

  جامعة البصرة  –وكيمياوية في العراق " البتر للصناعات 

2002  
رسالة الطالبة إلهام ناظم عبد الهادي "إستخدام بعض األساليب الكمية في تخطيط مدخالت 

  ة الكوفةجامع –ومخرجات إنتاج األلبسة " 

2008  
 Aspects of  strategic humanرهام درويش مصطفى ناجي الموسومه "  رسالة الطالبة

resources management and their role in developing competitive  
advantage األردن - عمان  –" جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا 

2008  
  Analysis & Assessment ofلموسومة " رسالة الطالب محمد سالمه الحميدين  ا

change management & its effect  on  performance in greater  
AMMAN  Municipality “ -  األردن  -عمان  –جامعة الزيتونه األردنيه  

2009  
 The extent of  Knowledgeالموسومة "عادل محمد الشيشاني رسالة الطالب 

Management applications and its effect on strategic decision  making 
in the Jordanian  Governmental sector “ – . الجامعه الهاشميه _ االردن  
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  لجان مناقشة أطاريح الدكتوراه في المشاركة رابعا : 

2000  
ة رنة ودورها في عملياأطروحة الطالبة سوسن جاسم محمد الموسومة "إدارة قواعد المق

  جامعة بغداد –التحسين المستمر " 

2000  
أطروحة الطالبة عفاف حسن هادي الساعاتي الموسومة "مستلزمات تقنية اإلنتاج الواسع 

  جامعة بغداد –افية لتطبيقه " عر باإليصاء وٕامكانية تكييف بيئة التصنيع ال

2001  
الشاملة في الكفاءة  أطروحة الطالب يوسف حجيم سلطان الموسومة "أثر تطبيق إدارة الجودة

  الجامعة المستنصرية  –اإلنتاجية لتحقيق األمثلية" 

2001  
أطروحة الطالب حسام حمدي طالب الكيالي الموسومة "تحليل العالقة بين محتوى إستراتيجية 

  الجامعة المستنصرية  –العمليات واألداء " 

2002  
واعد المقارنة ودورها في عمليات إدارة قطروحة الدكتوراه الموسومة "خارجي ال علمي مقو كم

  جامعة بغداد  –دراسة حالة في صناعة الخدمة الصحية في العراق  –التحسين " 

2002  
أطروحة الطالب سمير كامل سعيد الخطيب الموسومة "دور المقارنة المرجعية في تحسين 

  جامعة بغداد  – "دراسة حالة  –األداء المنظمي 

2002  
على تحسين مستوى  MRPالح الموسومة "أثر تطبيق نظام أطروحة الطالب حسين ص

  جامعة بغداد  –الخدمات الصحية في العراق " 

2002  
 نادألس CAPP/CADالعيتاوي الموسومة "تكامل نظامي  سلمان أطروحة الطالبة أحالم إبراهيم

  جامعة بغداد  –إعادة هندسة األعمال وتنفيذ التغير اإلستراتيجي " 

2006  

"اثر تطبيق ادارة الجوده الشامله  العبادي الموسومة عبد الحاج محمد لطالب احمدأطروحة ا

جامعة عمان العربيه    –على رضا العمالء : دراسه تحليليه في  مصانع  انتاج األدويه األردنيه 

  األردن - عمان  -للدراسات العليا  

2008  

-The Critical  Success Factors of  web" الموسومه خالد العموشأطروحة الطالب 

based  supply  chain  collaboration in  JORDAN – األكاديميه العربيه للعلوم

  األردن- عمان  –الماليه و المصرفيه 

2008  

 An Integration  of  Knowledge " الموسومة خالد الخصيبأطروحة الطالب 
Management Practices Towards Enhancing  Operational Customer 

Relationship Management Performance -  األكاديميه العربيه للعلوم الماليه و

  األردن-عمان  –المصرفيه 

2008  
 Web –based training technology”أطروحة الطالب عصام الجالد الموسومة

Acceptance and use in Jordanian consulting and training firms “ 
  األردن-عمان  –ربيه للعلوم الماليه و المصرفيه األكاديميه الع 

2009  

أطروحة الطالب زياد صالح العمري الموسومة " أ ثر أليات و تكنولوجيات ادارة المعرفه 

جامعة عمان العربيه    -في بناء القاعده المعرفيه في الشركات الصناعيه األردنيه 

  األردن    - عمان  -للدراسات العليا  

2009  

 Exploring critical" الموسومة سليمان اسماعيل ديب ة الطالب أطروح
determinants in developing mobile  commerce    technology :  

Amman stock Exchange “ -  األكاديميه العربيه للعلوم الماليه و المصرفيه– 

  األردن- عمان 
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  )  خامسا : اإلنجاز العلمي ( البحوث العلمية المحكمة

  -:في مرتبة أستاذ مساعد  -1

  تاريخ النشر  جهة النشر  اسم المجلة  عنوان البحث  ت

  1993  جامعة بنغازي / ليبيا  دارة والتنميةمجلة اإل  إدارة رأس المال اإلستثماري  1

  1990  وزارة النفط العراقية  النفط والتنمية  أهمية إدارة الموارد المائية العربية  2

3  
ي شركة الصناعات تحسين اإلنتاجية ف

  المطاطية في الديوانية

   دراسة ميدانية بموجب عقد مالي لصالح الشركة

  العامه للصناعات المطاطيه في الديوانيه
1995  

  أهمية النوعية في الصناعة العراقية  4
المجلة القطرية للعلوم 

  اإلدارية والمحاسبية

وزارة التعليم العالي 

  العراقية
1999  

  

  

  -:اذ مشارك في مرتبة أست -2

  جهة النشر  اسم المجلة  عنوان البحث  ت
تاريخ 

  النشر

1  
كنظام معلومات في  MRPتنفيذ نظام 

  شركة الهالل الصناعية

مجلة القادسية للعلوم 

  اإلدارية
  1996  جامعة القادسية

2  
أثر تنفيذ قاعدة جونسن على أداء 

  المؤسسات اإلنتاجية

مجلة القادسية للعلوم 

  اإلدارية
  1998  قادسية جامعة ال

3  
سبل التعرف على رغبات المستهلكين 

  لتوسيع نطاق تسويق إطار الديوانية

المجلة القطرية للعلوم 

  اإلدارية والمحاسبية
  1995  وزارة التعليم العالي

4  
أثر الحوافز في عملية اإلبداع في عمل 

  رؤساء الوحدات اإلدارية

مجلة القادسية للعلوم 

  اإلدارية
  2002  جامعة القادسية

5  
دور إدارة المعرفة كأداة للمنافسة والنمو 

  والبقاء في شركات األعمال

سلطنة – مجلة اإلداري

   عمان
ديسمبر    103/ العدد  27السنة 

2005  

6  

أبعاد ومجاالت مواطنة الشركة في عينة 

من الشركات العربية والدولية ( بحث 

  مشترك )

  2006  يةجامعة الزيتونة األردن  مؤتمر جامعة الزيتونة

7  
وطرق رأس المال الفكري ل تحليليهدراسة 

  األعمال منظمات فيقياسه 

سلطنة  -مجلة االداري

  عمان
يونيو    117العدد 31السنه 

2009  
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   -المساقات التي تم تدريسها ::  سادسا

  مرحلة البكالوريوس  -أ

   1بادئ العلوم اإلدارية / م* 

  غه االنجليزيهبالل 1* مبادى العلوم االداريه/

   2* مبادئ العلوم اإلدارية / 

  باللغه االنجليزيه 2* مبادى العلوم االداريه/

  * إدارة اإلنتاج والعمليات

   *ادارة االنتاج والعمليت باللغه االنجليزيه

  باللغتين العربيه و األنجليزيه* أساليب البحث العلمي 

  * دراسات إدارية باللغة اإلنجليزية 

  ه* ادارة الجود

   1* األساليب الكمية / 

   2* األساليب الكمية / 

  باللغة اإلنجليزية  1* األساليب الكمية / 

  باللغه األنجليزيه  ( Business Ethics  ) *اخالقيات األعمال 

  ) باللغه األنجليزيه  Project Management*ادارة المشروع ( 

  

  

  

  مرحلة الدراسات العليا ( الماجستير )  -ب

   /باللغه االنجليزيهالمتقدمه اإلنتاج والعمليات إدارة -1

   /باللغه االنجليزيهالمتقدم السلوك التنظيمي -2

  باللغة اإلنجليزية  /طرق البحث العلمي -3

  /باللغه االنجليزيهالمتقدمه إدارة الموارد البشرية -4

  /باللغه االنجليزيه االساليب الكميه المتقدمه-5

  األنجليزيهادارة الجوده / باللغه  -6
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  اإلشراف على رسائل الماجستير  -ج
  رسالة الطالبة بشرى عبد الحمزة عباس "تطبيق إدارة الجودة الشاملة باستخدام   2000

 )ISO 9001  واعتماده كأساس للتوافق مع متطلبات الزبون الخارجي (" 

  ادية لألسهم" رسالة الطالبة قسمة صابر عوض "أثر المديونية في العوائد غير الع  2001

2001  
رسالة الطالب جواد محسن راضي "إستخدام بعض األساليب الكمية في إعداد وتقويم 

  خطة اإلنتاج" 

2001  
رسالة الطالبة نغم يوسف الغزالي " تحليل واقع األرقام القياسية للمنتجات وأسس 

  النهوض بها" 

  الجودة على األداء التسويقي"ي "أثر تطبيق معايير قرسالة الطالب بسيم قائد العري  2002

2003  
أثر نظام المعلومات التسويقي في  رسالة الطالب إدريس محمد خضر الموسومة "

  .دراسة ميدانية في عينة من الشركات التابعة لوزارة التجارة سياسات االستيراد"  

  

   -:ية لالخبرة العم:  سابعا

  العراق  –ت وزارة المواصال –مدير العالقات العامة   1972-1974

  England  Wagon  - GKN Crompton –شركة  –محلل إنتاج   1983-1986

  العراق  –الديوانية  –عضو مجلس إدارة شركة الصناعات المطاطية   2000-2002

  

  عضوية الجمعيات المهنية ::  ثامنا

  عضو نقابة المعلمين العراقية  -1

 بة المحاسبين العراقيين اعضو نق -2

 صاديين العراقيين عضو جمعية اإلقت -3

 عضو مؤسس لجمعية اإلداريين العراقيين  -4

 عضو هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم واإلدارة  -5

 عضو هيئة تحرير المجلة القطرية العراقية للعلوم اإلدارية  -6

 1990نيسان /  -التحضيرية للمؤتمر العلمي األول لجامعة القادسية  لجنهعضو ال -7

 1996نيسان /  –مر العلمي الثاني لجامعة القادسية التحضيرية للمؤت لجنهعضو ال -8

 2000نيسان /  –التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث لجامعة القادسية  لجنهعضو ال -9

نيسـان  / ةاالردنيـ ةالسـادس لجامعـة الزيتونـ السنوي وليدال للمؤتمر العلمي ةاللجنه التحضيريعضو -10    
2006  

نيسـان  / ةاألردنيـ ةر العلمـي الـدولي السـنوي السـابع لجامعـة الزيتونـللمؤتم ةعضو اللجنه التحضيري -11 
2007   

/ نيســان  ةاألردنيـ ةة الزيتونـللمـؤتمر العلمـي الـدولي السـنوي الثـامن لجامعـ ةعضـو اللجنـه التحضـيري-12 
2008                


