السيرة الذاتية والعلمية

• المعلومات الشخصية:
الجنسية
االسم الرباعي

رقم و تأريخ
تأريخ الميالد
هوية االحوال
المدنية
العراق -الدبس
شيروان عمر اومر مام عراقي 00623156 1979 / 10 / 4
شيخ
23/3/2008
عنوان السكن الحالي اربيل  -محلة فةرمانبةران
هاتف الجوال
07504687511
07507307888
البريد االلكتروني
Sherwan.omar@su.edu.krd
•
م
1
2

جهة االصدار

المؤهالت العلمية و الشهادات الحاصل عليها:
الجامعة
التسلس
التقدير
تأريخ
المؤهل
ل
جامعة
بكالوريو  2003جيد جدا الثاني
صالح الدين
س
()%82.5
اربيل
جامعة
جيد جدا االول
الماجستير 2012
صالح الدين
(%80.7
اربيل

• االلقاب العلمية:
اللقب العلمي
م
 1مدرس مساعد
 2مدرس
 3استاذ مساعد

الكلية

التخصص

كلية االدارة
واالقتصاد

ادارة
االعمال

كلية االدارة
واالقتصاد

ادارة
االعمال

رقم االمر الجامعي
تأريخ الحصول عليها الجهة الصادرة
جامعة صالح
7363 / 2 / 2
2012 /5/16
الدين اربيل
بتأريخ 2012 / 5 / 16
جامعة صالح
3809 / 1 / 1
2015 /12 /30
الدين اربيل
بتأريخ 2016 / 4 / 24
جامعة صالح
1045/1/16
2019/12/31
الدين اربيل
بتأريخ 2020/1/16
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• عنوان بحث البكالوريوس ورسالة الماجستير
دور التحفيز في زيادة االنتاجية
بحث
البكالوريوس
رسالة الماجستير دور ابعاد القيادة الرؤيوية في عمليات المعرفة
•
م
1
2

المهام االدارية:
جهة العمل
المهام االدارية
مدير الحسابات كلية االدارة واالقتصاد
كلية االدارة واالقتصاد
مدير الذاتية

• المؤتمرات:
المؤتمر
م
 1مؤتمرنحووو بي ووة مسووتثمارية ف وول
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4

5
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( الواقوو – التحووديات – اآلفووواق )/
جامعوووة دهوووو  -سوووكول القوووانون
واالدارة.
المووووؤتمر السوووونوي الوووودولي االول
لالعموووال لجامعوووة عموووان العربيوووة
(االتجاهووووات
بعنووووان
الحديثة في االعمال ).
الموووؤتمر السووونوي الووودولي الثووواني
لالعموووال لجامعوووة عموووان العربيوووة
(تكيوووووووف
بعنووووووووان
منظمووات االعمووال فووي بي ووة غيوور
مسقرة ).
المؤتمر العلمي الدولي الراب جامعة
نوووووروز كليووووة االدارة واالقتصوووواد
(استشوووووراف اآلفووووواق المسوووووتقبلية
إلقتصاد مقليم كوردستان العراق فوي
ؤ المتغيرات الحالية).
الموووؤتمر العلموووي الووودولي السووونوي
االول لجامعة دارة االعمال العلميوة
العراقيووة برعايووة جامعووة كوي و فووي
اربيوول /اقلوويم كوردسووتان  /العووراق
تحت شعار (االدارة فوي العوراق ...
بين الواق والمستقبل).
المؤتمر العلموي الودولي االول لكليوة
الكتاب الجامعة بالتعاون مو جامعوة
لونوود السووويدية تحووت شووعار )بلعلووم
نرتقي  ....بالمجتم )
دور ابعوواد جووودة التعلوويم العووالي فووي
تعزيووووووز مسووووووتو وال ال لبووووووة

تأريخ المباشرة
2004
2008

مكان االنعقاد
دهو  /العراق

رقم االمر االداري

تأريخ االنعقاد
 13-11يار 2013

عمان  /االردن

 6-5نيسان 2016

عمان  /االردن

 16-15نيسان 2017

دهو  /العراق

 14-13نيسان 2017

كوي  /العراق

 4-2آريار 2017

بغداد /العراق

 4-2كانون االول 2017

2

الجامعيين
 7الموووؤتمر السووونوي الووودولي الثالوووث
لالعموووال لجامعوووة عموووان العربيوووة
(الريووووووادة
بعنوووووووان
واالبداع في المشاري الصغيرة).
International Conference on 8
Accounting,
Buceness,
Economics, and Politics
)(ICABEP 2018
 9الموووؤتمر العلموووي الووودولي السووونوي
الثاني لجامعة دارة االعمال العلميوة
العراقيووة فووي جامعووة صووالح الوودين
اربيوول /حكومووة اقلوويم كوردسووتان /
العراق تحوت شوعار (التعلويم العوالي
المسووتدام موودخل اسووتراتيجي الدارة
الجامعات الرصينة).
 10الموووؤتمر العلموووي الووودولي السووونوي
الثالث لجامعة دارة االعمال العلميوة
العراقيووة برعايووة السووليمانية /اقلوويم
كوردسووتان  /العووراق تحووت شووعار
(ادارة االزموووووات واسوووووتراتيجيات
مواجهتها – بين الواق والمستقبل).
 11الموووؤتمر السووونوي الووودولي الرابو و
لالعموووال لجامعوووة عموووان العربيوووة
(راس الموووال
بعنووووان
البشري في عصر المعرفة ).

عمان  /االردن

 8-7نيسان 2018

اربيل /العراق

 16نيسان 2018

اربيل /العراق

 10-8نيسان 2018

سليمانية /العراق

2019 /4 /18-18

عمان  /االردن

 14-13نيسان 2019

• البحوث و الدراسات المنشورة باللغة العربية :
عنوان الدراسة
م

الجهة الصادرة

تأريخ
النشر

1

دور تحليل البي ة التنافسية في االدا
االستراتيجي

مجلة بوليتكني جامعة بوليتكني اربيل .المجلد
( ,)5العدد (.)3

2015

2

دور بعاد القيادة الرؤيوية في تفعيل
عمليات مدارة المعرفة

3

دور مت لبات نظم المعلومات
االستراتيجية في فاعلية المنظمة

4

تحليل العالقة بين القوة التنظيمية
واإلنغماس الوظيفي وتأثيرهما في
تحقيق األهداف اإلستراتيجية

مجلة جامعة دهو العلوم االنسانية
واالجتماعية المجلد ( ،)18العدد (.)1
/http://web.uod.ac/jud/issues
مجلة زانكو جامعة صالح الدين  -اربيل.
المجلد ( ,)20العدد (.)2
http://zancojournals.su.edu.iq/inde
x.php/JAHS/article/view/882
مجلة جامعة كوي العدد ()44
https://sites.google.com/a/koyaunive
rsity.org/gzk/currentissue/008

2015

3

2016

2017

5

دور ممارسات القيادة االستراتيجية في
تعزيز مستو االدا المنظمي

6

المهارات الناعمة للقيادة ودورها في
تعزيز التعلم الريادي

7

دور كفا ة نظام المعلومات الموارد
البشرية في الممارسات االستراتيجية
إلدارة الموارد البشرية

8

دور مهارات القيادة اإلدارية في
تعزيز االلتزام الوظيفي

9

التفكير االستراتيجي كمتغير وسي في
تعزيز ثر اليقظة االستراتيجية على
النجاح االستراتيجي

10

دور استراتيجيتي تدريب الموارد
البشرية و تمكينها في تعزيز مقدّرات
االبداع االستراتيجي

مجلة زانكو جامعة صالح الدين  -اربيل.
المجلد ( ,)21العدد (.)5
http://zancojournals.su.edu.krd/ind
ex.php/JAHS/article/view/1779
المؤتمر العلمي السنوي الثاني لجامعة عمان
العربية بعنوان (تكيف منظمات االعمال في
بي ة غير مستقرة ) عمان  / 16 _ 15نيسان /
2017
مجلة العلوم اإلدارية العراقية  ،المجلد (,)2
العدد (.)2
http://journals.iqsbms.org/index.ph
p/iqasj/article/view/95
مجلة الفنون واالدب والعلوم االنسانسات
واالجتماع ،العدد (.)36
http://www.jalhss.com/%D8%A7%
D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7
%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB
%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88
%D9%86/
مجلة قةالي زانست العلمية  .المجلد (,)4
العدد (.)2
http://journal.lfu.edu.krd/index.php
/Files/article/view/116/pdf
مجلة جامعة كوي للعلوم االنسانية واالجتماعية،
المجلد ( ،)2العدد ()1
http://jhss.koyauniversity.org/index
.php/jhss/article/view/24
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• البحوث و الدراسات المنشورة باللغة االنجليزية :
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