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Sex : Male 
 
  Nationality : Iraqi 
 
  No. of Children : 4 
 
  Place of Birth : Baghdad, Iraq 
 
  Languages :  
                         * Mother Tongue : Arabic  
                         * Other Languages : English    
 
 
  * B.Sc : Business Administration, 1976, College of    Administration & 

Economics, Univ. of  Baghdad. Baghdad, Iraq . 
  * M.B.A and PhD : Production / Operations M., ( 1976-1981 ) Industrial 

Management Department / Academy of Economic 
Studies, Bucharest, Romania. 

 * Current Occupation: Associate Prof. in Business Administration 
Department,  Al-Zaytoonah University. 

  

 
 
  I     Scientific Experience  

           * (1983-1990 ) : Scientific Researcher : Minister of Labor   and Social 
Affairs, Baghdad, Iraq.  

 II    Teaching Experience  
* (1991-2002 ) : Assistant Prof, College of Administration  & 

Economics Baghdad Univ., Libyan  Universities, and Al-
Zaytoonah Univ 

                    * (2002-  ): Associate Prof, Al-Zaytoonah Univ. of Jordan. Amman, 
Jordan.  

          
 
    I . Books  
        * Just-In-Time System, 1995 Published  By Arab Organization of 

Administration Development, Cairo, Egypt ( Refereed book ).  
        * Ethics of Management in The Changing World, 2000, Published By 

Arab Organization of Administration Development, Cairo, 
Egypt ( Refereed book ).  

        * Operations Management, Two Volumes, 2001, Published By The 
Institute of Public Administration, Riyadh, Saudi Arabia ( 
Refereed book at Institute of Public Administration and Al-
Zaytoonah University ).  
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        * Innovation Management,Wael Publishing,  2002, Amman, ( Refereed 
book at Al-Zaytoonah University ).  

        * The Japanese Approach to Operations Management,2004, Amman, 
Jordan. 

        * Quantitative Methods: Models and Applications, 2003, Amman, 
Jordan.  

        * E-Management, 2004, Riyadh, Saudi Arabia. 
        * Knowledge Management, 2sd Edition, 2008, Amman, Jordan.   
        * Ethics of Management and Business Responsibility, Amman, 2006. 
        * The Green Dimension of Business, Al- Warak, Publishing, 2008, 

Amman. 
        * TQM in The Digital Age, 2009,Al-Warak Publishing,Amman 
        * Intangible Management: Measuring Immeasurable, Al-Yazori 

Publishing. 
         II . Research Paper  
        * Ergonomics of Employees on Visual Display Units (VDUs): Applied 

Study, 1995, Journal of Administration & Economics College, 
Baghdad, Iraq.  

        * Just-In-Time System, 1993, Administration & Economics College 
Journal, Univ. Of Baghdad, Baghdad, Iraq. 

        * Operations Strategy: Japanese Approach, 1996, Journal of Economic 
Research, Benghazi, Libya.  

        * Service Management: Review and Modern Trends, 1997, Journal of 
Institute of Public Administration, Riyadh, Saudi Arabia.  

        * World-Class Quality, Journal of Economic Research, 1998, Benghazi, 
Libya.  

        * Toward Conceptual Framework of Innovation in Business Firms, 
2002, Al-Zaytoonah Journal of Scientific Studies & Research, 
Amman, Jordan.  

        * Suggested Model for the Measurement of Virtual Activity in The 
Firms, 2003 ALEDARI Journal, Muscat, Sultanate of Oman. 

        * E-Management and The Category of The End of Management, 
International Magazine of Managerial Science, 2004, UAE. 

        * Value Creation Models in The Knowledge Economics, International 
Magazine of Managerial Science,2005, UAE. 

        *  Corporate Citizenship in Sample of International and Arab Firms, 
Presented to sixth scientific Conference of Al-Zaytoonah 
Univ.,2006. 

        *   Assessment of TQM in University: Structure and Indicators. 
        * Toward Conceptual Framework For Analyzing and 
             Assessing  Intellectual Capital in Universities. 
       *   Studying and Assessing  The Yield Management in the Five Stars  
                Hotels in Amman. 2007, Derasat Journal, University of Jordan,  
       *   Spirituality in The Workplace  Field Study on a Sample of Firms in 
               Amman. accepted for publication in the Journal of Business 
              Administration, University of Jordan.  
      *     Najim A.Najim, Ghaleb A. El-Refae, Al-Zaytoonah University of Jordan, 
                Jordan & Jamal Abu Rashed, Xavier University, USA. 
       " Spirituality Dimension in Business: Empirical Study: An Islamic Approach " 
       Paper presented at Business & Economics Society International 
       Conference, Kona-Hawaii, USA JULY 2009. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

  نجم عبود نجم الدكتور :

  0962787176705الخلوي :   096265155060 الهاتف :
E-Mail: najim_abood@yahoo.com 

  الجنسية : عراقي 

  ) 4الحالة اإلجتماعية : متزوج وعدد األطفال ( 

  ) P/O Mاإلختصاص : إدارة اإلنتاج / العمليات ( 

  شارك الدرجة العلمية : أستاذ م

  الوظيفة الحالية : تدريسي قسم إدارة األعمال في جامعة الزيتونة األردنية 

  

  المؤهالت العلمية #

  كلية اإلدارة واإلقتصاد / جامعة بغداد ألربعة  –بكالوريوس إدارة األعمال  -1

  . 1976 – 1975سنوات والتخرج في العام الدراسي    

  لدراسات اإلقتصادية _ بوخارست / رومانيا الماجستير والدكتوراه من أكاديمية ا -2

  .1981عام )  / العمليات ( في إدارة اإلنتاج    

  

  الخبرة العلمية #

ـــــادة إدارة اإلنتـــــاج والهندســـــة البشـــــرية فـــــي  -1      ـــــدة لم ـــــدة ســـــنة واح ـــــدريس لم   الت

  ) . 1982 -1981الكلية الفنية العسكرية (         

ــابع  1991 – 1983( ) ســنوات  9باحــث علمــي لمــدة (  -2     ) فــي مركــز البحــوث الت

  لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية في العراق .    

   بغداد جامعة واإلقتصاد/ اإلدارة كلية في ) 1994 -1991(ي للفترة تدريس -3  

ــــرة مــــن تدريســــ -4   ــــى ( 1995-1994(ي للفت ــــي المع 2002 – 2001) إل   هــــدا)  ف

  . والجامعات الليبية       

  إثنــــان فــــي كليــــة اإلقتصــــاد جامعـــــة  ، ) رســــائل ماجســــتير 3اإلشــــراف علــــى (  -5  

   بنغـــــــازيقـــــــاريونس وواحـــــــدة فـــــــي أكاديميـــــــة الدراســـــــات العليـــــــا فـــــــي مدينـــــــة       

ــــــة اإلدارة          والمشــــــاركة فــــــي عــــــدد مــــــن مناقشــــــة رســــــائل الماجســــــتير فــــــي كلي

  ونس .واإلقتصاد / جامعة بغداد وفي كلية اإلقتصاد جامعة قاري      
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  كليـة اإلقتصـاد والعلـوم  –اإلشراف على ثالث رسـائل ماجسـتير فـي إدارة األعمـال  -     

    اإلدارية / الجامعة الزيتونة االردنية.        

  اإلشــراف المشــترك علــى رســالة ماجســتير فــي جامعــة الشــرق األوســط للدراســات  -     

  العليا.        

  

  األعمال العلمية  # 

   : الكتب أوال

   للتنميـة العربيـة المنظمـة قبـل مـن 1995كتـاب ( نظـام الوقـت المحـدد ) عـام  نشـر -1   

  في القاهرة  العربية للجامعة التابعة اإلدارية          

  مــن قبــل المنظمــة  2000كتــاب ( أخالقيــات اإلدارة فــي عــالم متغيــر ) عــام  نشــر -2   

  ة العربية في القاهرة .العربية للتنمية اإلدارية التابعة للجامع       

  يغطــي فــي جــزئين وهــو كتــاب منهجــي  2001عــام كتــاب ( إدارة العمليــات )  نشــر -3   

   اإلدارة معهــد قبــل مــن الموضــوعات األساســية فــي إدارة اإلنتــاج /العمليــة تــم نشــره       

   .( كتاب محّكم من قبل معهد اإلدارة وجامعة الزيتونة )   الرياض في العامة         

  فــي عمــان 2003نشــر عــام  ) : نمــاذج وتطبيقــاتاألســاليب الكميــة  ( كتــاب نشــر -4   

  .دار الوراق  من قبل       

ــــاب نشــــر  -5    ــــاهيم اإلبتكــــار: إدارة ( كت ــــة والخصــــائص المف   عــــام  ) والتجــــارب الحديث

  .( كتاب محّكم في جامعة الزيتونة )في عمان من قبل دار وائل  2003       

 2004،  ) مجــاالتال ، الوظــائف ، األســتراتيجية : لكترونيــةكتــاب ( اإلدارة اإل ر نشــ -6   

  في الرياض من قبل دار المريخ . 

  ، في عمان من قبل دار الوراق .  2005نشر كتاب ( إدارة المعرفة ) ،  – 7   
نشر كتاب ( أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال ) صدر مـن قبـل دار الـوراق فـي  -8   

 . 2006مان عام  ع

إعــداد كتــاب ( البعــد األخضــر لألعمــال : البيئــة والمــوارد والميــزة التنافســية فــي  -9   
  .2008شركات األعمال ) قيد النشر ، 

  ، دار اليازوري . 2009نشر كتاب ( إدارة الالملموسات : إدارة ما ال يقاس ) ،  -10   
  دار الصفاء.،  2010اإلنترنت ) نشر كتاب ( إدارة الجودة الشاملة في عصر  -11   
  ، دار الصفاء . 2010نشر كتاب ( القيادة في عصر اإلنترنت )  -12   
  .   2011نشر كتاب " دراسة العمل والهندسة البشرية " دار صفاء ،  -13   
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  : األبحاث  ثانيا

ـــــر مـــــن (  -أ         ـــــي كباحـــــث علمـــــي أنجـــــزت أكث ـــــاء عمل   ) بحـــــوث ألغـــــراض  10أثن

ـــــة ، ونشـــــر عـــــدد            ـــــل والشـــــؤون اإلجتماعي ـــــوزارة العم ـــــابع ل ـــــز البحـــــوث الت   مرك

ـــة            ـــنفط والتنميـــة ومجل   كليـــة اإلدارة مـــن البحـــوث والدراســـات العلميـــة فـــي مجلـــة ال

  جامعة بغداد . –واإلقتصاد          

  :عمل كتدريسي الأثناء  -ب  

  ) تــم  .JIT Production S( دالمحــد الوقــت إنتــاج نظــام بعنــوان بحــث إعــداد -1       

  .  1993نشره في مجلة كلية اإلدارة واإلقتصاد في عدد عام         

  العــــــراق : دراســــــة ميدانيــــــة ) فــــــي اإلدارة أخالقيــــــات ( بعنــــــوان بحــــــث إعـــــداد -2      

  وهــــو بحــــث مشــــترك مــــع أحــــد الــــزمالء تمــــت مناقشــــته فــــي المــــؤتمر العلمــــي         

  ،  1992ارة واإلقتصــــــاد / جامعــــــة بغــــــداد ، عقــــــد عــــــام الخــــــامس لكليــــــة اإلد        

  ونشر ضمن وقائع المؤتمر التي أودعت مكتبة الكلية .        

  إعــــــداد بحــــــث بعنــــــوان ( الخصــــــائص األساســــــية للجــــــودة فــــــي التجربــــــة  -3      

  اليابانيــــــة ) تمــــــت مناقشــــــته فــــــي المــــــؤتمر العلمــــــي األول لكليــــــة المنصــــــور         

  ونشر ضمن وقائع المؤتمر . 1994بغداد عام  الجامعة في        

   العـــــرض وحــــدات علـــــى للعــــاملين البشـــــرية الهندســــة ( إعــــداد بحــــث بعنـــــوان -4      

  وهــــو بحــــث مشــــترك مــــع أحــــد الــــزمالء ،  ) تطبيقيــــة دراســــة : VDUsالبصــــرية            

  .  1995دارة واإلقتصاد في عدد تم نشره في مجلة كلية اإل        

  عــــــداد بحــــــث بعنــــــوان ( أســــــتراتيجية العمليــــــات : المــــــدخل اليابــــــاني ) تــــــم إ -5     

   العلـــــوم بحـــــوث مركـــــز عـــــن نشـــــره فـــــي مجلـــــة البحـــــوث اإلقتصـــــادية الصـــــادرة        

  . 1996في بنغازي ، العدد الثاني  اإلقتصادية           

  إعــــــداد بحــــــث بعنــــــوان ( الخصــــــائص األساســــــية لإلنتاجيــــــة فــــــي التجربــــــة  -6     

ــــــي         ــــــة ف ــــــي حــــــول اإلنتاجي ــــــؤتمر العلم ــــــي الم ــــــة ) تمــــــت مناقشــــــته ف   الياباني

ـــــوم اإلقتصـــــادية         ـــــز بحـــــوث العل ـــــل مرك ـــــن قب ـــــذي نظـــــم م ـــــي ال   اإلقتصـــــاد الليب

  .  1996بالتعاون مع كلية اإلقتصاد في جامعة قاريونس في ديسمبر         

ــــوان ( دورة اإلســــتخدام -7      ــــ إعــــادة التصــــميم  إعــــداد بحــــث بعن ــــي ـ   ودورهــــا ف

  الحـــــد مـــــن الحاجـــــة إلـــــى الصـــــيانة ) تمـــــت مناقشـــــته فـــــي المـــــؤتمر العلمـــــي         

  األول للصــــيانة الــــذي نظمتــــه األمانــــة الشــــعبية العامــــة للتكــــوين والتعلــــيم فــــي         

  ونشر ضمن وقائع المؤتمر . 1997مدينة بنغازي عام         
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ــــــوان -8     ــــــة )  : الخــــــدمات إدارة ( إعــــــداد بحــــــث بعن   المراجعــــــة واإلتجاهــــــات الحديث

ــــي تصــــدر عــــن معهــــد اإلدارة العامــــة          ــــة اإلدارة العامــــة الت ــــي مجل ــــم نشــــره ف   ت

  . 1997في الرياض في العدد الفصلي الثالث عام          

  )  Class Quality-Worldالمســتوى   عالميــة الجــودة ( إعــداد بحــث بعنــوان -9    

  العـــــدد   فـــــي بنغـــــازي فـــــي الصـــــادرة اإلقتصـــــادية بحـــــوثال مجلـــــة فـــــي تـــــم نشـــــره         

  . 1998األول عام         

ــدد الثــاني مــن -10    ــار ) تــم نشــره فــي الع   بحــث ( نحــو إطــار مفــاهيمي إلدارة اإلبتك

  .  2002مجلة الزيتونة للبحوث والدراسات العلمية ، تشرين أول         

  اإلنتهاكـات الالمشـروعة ) تـم  د مـنأخالقيـات الحاسـوب ودورهـا فـي الحـ بحث ( -11    

   المنعقـد األردنيـة الزيتونـة جامعـة فـي مناقشته فـي المـؤتمر العلمـي لكليـة اإلقتصـاد       

    2001 نيسان في عمان في           

  بحـث ( نحــو نمــوذج لدراســة وقيــاس النشــاط اإلفتراضــي فــي شــركات األعمــال )  -12    

ــة ( اإلداري ) التــي تصــدر فــي الموافقــة علــى نشــره تتمــ           عــن معهــد اإلدارة  مجل

  سلطنة عمان .  –العامة في مسقط         
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