
          

 

 فاضل جميل طاهر الاسم:

 1/7/1947 :الميلادتاريخ 

  Fadhil_taher@yahoo.com  : البريد الالكتروني

 تدريسي الوظيفة:

 استاذ مساعد :اللقب العلمي

 

 1975-1974 الإدارة والاقتصاد /المستنصريةالجامعة  –بكالوريوس ال -

 1978-1975جامعة بغداد/ كلية الادارة والاقتصاد  -الماجستير  -

 SQPisأكاديمية الدراسات العليا للتخطيط والإحصاء  /بولندا SQPis جامعة –دكتوراه ال -

1988 

 

 1978-1970 بغداد  –الهيئة العامة للضرائب  مدقق -

 1996-1978 تدريسي في  الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد -

 2009-1996 بنغازي -ليبيا  –تدريسي في  جامعة قار يونس  -

 2011-2009الإدارة والاقتصاد  –تدريسي في   ) اعادة تعيين( جامعة بغداد  -

 2012-2011 الإدارة والاقتصاد –تدريسي في  جامعة بغداد  -

 لغاية الان  -2012متقاعد لبلوغه سن التقاعد  -

 2015-2013الجامعة  تدريسي في  كلية مدينة العلم -

 2016-2015رئيس قسم المحاسبة كلية مدينة العلم الجامعة  -

 الى الان 2013 كلية مدينة العلم الجامعةتدريسي في   -

 

 

 



 

نظم -سلوك تنظيمي-مبادئ المحاسبة المالية-مبادئ أدارة الأعمال-إدارة الموارد البشرية

السلوك  –إدارة الاتصال -طرق البحث الإداري-تخطيط الموارد البشرية-الإداريةالمعلومات 

مبادئ إدارة -أدارة الموارد البشرية-طرق البحث الإداري-طرق البحث العلمي –التنظيمي 

 الأعمال

 

في تأثير أبعاد وتقويم الأداء في الثقة التنظيمية ) دراسة وصفية تحليلية لأراء عينة  -

مجلة كلية الإدارة والاقتصاد  للعلوم  /دارية في وزارة النفط العراقية (القيادات الرا

 2012 , 67العدد  -18المجلد  –جامعة بغداد   –الإدارية والاقتصادية 

تأثير أبعاد التعلم ألمنظمي في توافر أبعاد المنظمة المتعلمة ) دراسة وصفية تحليلية  -

مجلة كلية الإدارة والاقتصاد   /وزارة التخطيط  العراقية ( لأراء عينة من العاملين في

 2011 ,64العدد  -17المجلد  –جامعة بغداد   –للعلوم الإدارية والاقتصادية 

مراحل أدارة الكفايات وعلاقتها بالفروق الوظيفية في المستويات الإدارية ) دراسة  -

العليا والوسطى في الشركة  وصفية تحليلية لأراء عدد من شاغلي المستويات الإدارية

مجلة كلية الإدارة والاقتصاد  للعلوم الإدارية  العامة للصناعات الكهربائية ( 

 2013, 15العدد  -5المجلد  –جامعة الأنبار   –والاقتصادية 

 

 

 لا يوجد -

 

 لا يوجد -

 

 



 محاضر,  1995 ديوان الرقابة المالية –بغداد  /دورة تدريبية في نظم المعلومات -

 محاضر, 1995بغداد  /نظم معلومات الأفراد -

 محاضر,  2012 الأمانة العامة لمجلس الوزراء /التخطيط الاستراتيجي -

سنوات  /الإدارية العلياالقيادات  -الدورات التدريبية التي يعدها قسم التعليم المستمر -

 محاضر, الإدارة والاقتصاد –جامعة بغداد /مختلفة 

 –جامعة بغداد  /سنوات مختلفة /ي عقدتها كلية الإدارة والاقتصادالندوات العلمية الت -

 حضور, الإدارة والاقتصاد

البحوث الإدارية  مقرر جلسات,   المؤتمر العلمي المنعقد في كلية مدينة العلم الجامعة -

 والمحاسبية

 

 

 1995جامعة الدول العربية  -المجموعة العربية   /شهادة تقديرية -

 1992قسم التطوير  –جامعة بغداد  /شهادة تقديرية -

 1994ديوان الرقابة المالية  /شهادة تقديرية -

 2010الإدارة والاقتصاد  –جامعة بغداد  /شهادة تقديرية -

 2010 الإدارة والاقتصاد –جامعة بغداد  /درع الإبداع والتميز -

 2015 عمادة كلية مدينة العلم الجامعة /شكر وتقدير ومكافأة -

 2013جامعة بغداد  -عمادة كلية  الهندسة الخوارزمي   /شكر وتقدير -

 2012جامعة بغداد  –عمادة كلية العلوم  /شكر وتقدير -

 

 العلمية في قسم أدارة الأعمال / جامعة بغدادعضو اللجنة  -

 كلية مدينة العلم الجامعة -قسم المحاسبة   –رئيس اللجنة العلمية الفرعية  -

 كلية مدينة العلم الجامعة  –عضو مجلس الكلية  -

كلية مدينة العلم  –قسم المحاسبة  –المرحلة الرابعة  –عضو لجنة الإرشاد التربوي  -

 الجامعة  

كلية  –قسم المحاسبة  –وير التدريب الصيفي لطلاب المرحلة الثالثة عضو لجنة تط -

 مدينة العلم الجامعة 



 جامعة بغداد –قسم الإدارة العامة  –عضو لجنة تطوير المناهج الدراسية  -

 عضو لجنة العمداء للعلوم الإدارية والاقتصادية  -

عن كلية مدينة العلم  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -عضو الاعتماد والأكاديمي -

 الجامعة 

 عضو اللجنة القطاعية للعلوم المحاسبية عن كلية مدينة العلم الجامعة  -

عضو لجنة تطوير التعليم الجامعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كلية  -

 مدينة العلم الجامعة

الإدارة والاقتصاد عضو لجنة تطوير نظام الاختيار والتعيين في وزارة الداخلية عن كلية  -

 جامعة بغداد –

 الاشراف على بحوث الطلبة ادناه: -

جامعة قار يونس /  –قسم أدارة الأعمال  /ل المؤثرة في صناعة الدواجندراسة العوام -

 2002 ليبيا

قسم أدارة  /ض الاختلافات الفردية والتنظيميةمستوى النضج الاداري وعلاقته ببع -

 2003 ليبياجامعة قار يونس /  –الأعمال 

جامعة قار يونس  –قسم أدارة الأعمال  /رية في فاعلية القرارات الاداريةاثر المهارات الادا -

 2004 ليبيا /

جامعة  –قسم أدارة الأعمال  /التنظيميةالخصائص الشخصية للعاملين وعلاقته بالثقة  -

 2006 قار يونس / ليبيا

قسم إدارة عامة  عة لوزارة النفطمدى توافر عناصر النجاح الحرجة في المنظمات التاب -

 2010 جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد /

قسم إدارة عامة / جامعة  /وأثره في تحقيق النجاح التنظيمي تقويم إدارة الموارد البشرية -

 2014بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد 

سم إدارة عامة / جامعة ق /ة وعلاقته بكفاءة أدارة العاملينممارسات إدارة الموارد البشري -

 2014 بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد

 

 العربية -

 الانكليزية -

 

 


