
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

      "السيرة الذاتية"
    

  معلومات عامة 
  

v  عامر علي حسین العطوي: االسم الثالثي واللقب 
v  ١٥/٣/١٩٧٩:  تاریخ المیالد 
v  محافظة المثنى/ العراق : المیالد مكان 
v  ٠٠٩٦٤٧٨٠٢٤٢٣٤٢٢: رقم الموبایل 
v  البرید االلكتروني :com.yahoo@2006amirone  
v      ح ي  / ال سماوة ق ضاء   / محافظ ة المثن ى     / الع راق   : عنوان السكن الح الي

 الحكم
v  متزوج:االجتماعیةالحالة   
v  استاذ جامعي: المھنة 
v اعمال ادارة  :  العامختصاصاال 
v  نظریة منظمة وسلوك تنظیمي: االختصاص الدقیق 
v استاذ مساعد: اللقب العلمي 
v  اس  تاذ نظری  ة المنظم ة وال  سلوك التنظیم  ي الم  ساعد عل  ى  :  الح  اليالعم ل

 ف  ي جامع  ة القادس  یة وم  ستوى    ات االولی  ة والماج  ستیر م  ستوى الدراس   
 .الدكتوراه في جامعة البصره

  
  المؤھالت العلمیة 

  
v        ة بك الوریوس عل وم ف ي إدارة اإلعم  ال ، كلی ة اإلدارة واالقت صاد ، جامع

 ) 81.9- جید جدًا(القادسیة ، وبتقدیر 
v   مع  ة  إدارة اإلعم  ال ، كلی  ة اإلدارة واالقت  صاد ، جا  عل  وم  ماج  ستیر ف  ي

 .)83.6 – جید جدًا(الكوفة ، وبتقدیر 
v    ادارة االعمال، كلیة االدارة واالقت صاد، جامع ة بغ داد،    علوم  دكتوراه في

 ).88.88 – جید جدًا(وبتقدیر 
v ل حاصل على شھادة كفاءة باللغة االنكلیزیة من جامعة باب. 
v  حاصل على شھادة كفاءة باستخدام الكمبیوتر من جامعة الكوفة. 
v جامعة القادسیةنمھادة كفاءة في استخدام االنترنت حاصل على ش . 
v      حاص  ل عل  ى ش  ھادة اجتی  از دورة ف  ي قی  ادة الف  رق الم  سحیة م  ن مرك  ز

JHICفي اقلیم كردستان . 
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v ة القادسیةحاصل على شھادة في تقنیات التعلیم من مركز الحاسبة جامع. 
v        حاص  ل عل  ى ش  ھادة ف  ي التأھی  ل الترب  وي م  ن مرك  ز تط  ویر الت  دریس

 .والتدریب الجامعي في جامعة القادسیة
 

  اإلسھامات العلمیة 

  على المستوى الدولي. أ

   جانب البحوث األكادیمیة المنشورة -١
 
1. Relationships between status judgment, identification, and 
counterproductive work behavior. Journal of Managerial Psychology (in 
press). (impact factor: 1.25).Emerald.  
 
2. Personalized and depersonalized responses of leader's fair treatment: 
Status judgment and leader-member exchange as mediated mechanisms. 
The Leadership Quarterly, (under review) (impact factor: 2.71), 
Sciencedirect, ELSEVIER. 

  
  
  

  . البريطانية المختصة بالسلوك التنظيميJMPمقيم علمي منتظم في مجلة . ٣
  
  جانب المؤتمرات  -٢

v المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة الجنان لبنان. 
v                 عضو اللجنة العلمی ة ف ي الم ؤتمر الع المي ح ول تح دیات االس تدامة ف ي

وجامع  ة القط  اع ال  سیاحي بالتع  اون ب  ین نی  و باكینجھام  شیر البریطانی  ة     
  .٢٠١٣البوسفور التركیة ، 
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  على المستوى المحلي. ب

  جانب البحوث المنشورة. ١

عالقة بين االنغراز الوظيفي ونوايا دوران العمل في سياق بعـض العوامـل            ال. ٤
المجلـة   جامعة القادسـية،     -الموقفية، دراسة تطبيقية في كلية اإلدارة واالقتصاد      

 ) .٢٠١٢(العراقية للعلوم اإلدارية ، جامعة كربالء، 

ـ           ". ٥ ، "ول  التمهيد الدارة قوى التناقض في المنظمات من خالل اسـتراتيجية القب
دراسة تحليلية في كليات عينة من الجامعات العراقية، مجلـة القادسـية للعلـوم              

   .)٢٠١٢(، اإلدارية واالقتصادية ، جامعة القادسية
تشخيص فجوة الهوية التنظيمية في المؤسسات التعليمية وبيان تأثيرهـا علـى            . ٦

 ).٢٠١٢(مستوى قبول مبادرات التغيير، مؤتمر جامعة البصرة 
 -، مجلـة االدارة واالقتـصاد     "نظرية المنظمة    التناقض في    فلسفة حل قوى  . " ٧

 ).٢٠١٢(جامعة بغداد 
، مجلـة االدارة    "تطبيقات تحليل متعدد المستويات في دراسات ادارة االعمال         . "٨

 ).٢٠١٢( جامعة بغداد، -واالقتصاد
عية وانعكاساتها  الجما-التأثيرات التفاعلية بين االحتكام للمكانة والتوجه للفردية      . ٩

 .)٢٠١١(،  جامعة بغداد-، مجلة االدارة واالقتصاد"في الدمج التنظيمي
المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ، جامعـة       " نماذج البحث في ادارة االعمال    . " ١٠

 ) .٢٠١١(كربالء، 
تفسير ظاهرة التهكم التنظيمي في المنظمات من خالل الترابط البينـي بـين             . ١١

مجلـة القادسـية للعلـوم اإلداريـة     د النفسي واالحتـرام الـداخلي،    عمليات العق 
   .)٢٠١٢(، واالقتصادية ، جامعة القادسية

 الجماعية وملكية معرفة العمـل مـن خـالل    –العالقة بين التوجه للفردية  . " ١٢
، المجلة العراقية للعلـوم اإلداريـة ،        " الدور الوسيط لسلوك المواطنة التنظيمية      

   .)٢٠٠٦(، جامعة كربالء
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دور المناخ التنظيمي في تعزيز سلوك نشر المعرفة في المؤسسات التعليمية  . " ١٣
 ) .٢٠٠٨(،  مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، جامعة القادسية، " 
تحليل اثر العالقة التفاعلية بين التوجه الثقافي والدعم القيادي وسلوك عمل           . " ١٤

 مجلة المؤتمر العالمي األول للتعليم العـالي فـي العـراق ،             ،" الكادر التدريسي   
 ).٢٠٠٧(وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان 

، مجلة القادسية للعلوم اإلداريـة      " اثر العدالة التنظيمية في االداء السياقي       . " ١٥
 ).٢٠٠٧(واالقتصادية ، جامعة القادسية 

" ي للدور الوسيط إلدراك جودة الخدمة  تحقيق تجريب : توجه الزبون ووالئه    . " ١٦
 ).٢٠٠٦(، مجلة الغري للدراسات اإلدارية واالقتصادية ، جامعة الكوفة، 

، مجلة الكلية اإلسالمية    " اثر سلوكيات مقدم الخدمة في رأس مال الزبون         . " ١٧
 ).٢٠٠٧(الجامعة ، النجف االشرف، 

، المجلة العراقية   " لين للتغيير   اثر الدعم المنظمي المدرك في استعداد العام      . " ١٨
 ).٢٠٠٨(للعلوم اإلدارية ، جامعة كربالء 

" دور الثقة التنظيمية في تحسين مستوى مخرجات العمل الموقفية والسلوكية         . " ١٩
 ) .٢٠٠٨(، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، جامعة القادسية، 

، مجلة  "عملية تعزيز السلوك الريادي   منظور معاصر في    : االحتكام للمكانة   . " ٢٠
 ).٢٠١٠( جامعة بغداد، -االدارة واالقتصاد

مجلـة االدارة   " نظم عمل االداء العالي في ظل ستراتيجية ادارة الموهبـة         . " ٢١
 ).٢٠١٠(واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، 

دراسة استطالعية لعينة مـن زبـائن المـصرف         : سلوك مواطنة الزبون    . " ٢٢
، المجلة العراقية للعلـوم اإلداريـة ، جامعـة           . (CIMB)مي في ماليزيا    االسال

  ).٢٠١٠(كربالء 
العالقة بين راس المال االجتماعي وفاعلية المنظمـة مـن منظـور االداء            . " ٢٣

، مجلة الدراسـات   "دراسة تطبيقية لعينة من المنظمات الصناعية العراقية      : السياقي
  .)٢٠٠٩(اإلدارية ، جامعة البصرة، 
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دراسة مسحية الراء عينة من المنظمـات الـصناعية   : نحو منظمات ذكية   . " ٢٤
  ). ٢٠٠٩(صادية ، جامعة القادسية، ، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقت"العراقية 

درسة تحليلية في عدد من    / اثر سلوكات مقدم الخدمة في راس المال الزبائني       . ٢٥
  ).٢٠٠٧(سالمية الجامعة النجف االشرف، المصارف االهلية، مجلة الكلية اال

العدالة التنظيمية والدمج التنظيمي ودورهما فـي تقليـل سـلوك العمـل             . " ٢٦
، مجلـة الغـري للدراسـات       "المنحرف ، دراسة تطبيقية في معمل سمنت المثنى       

 ).٢٠١١(اإلدارية واالقتصادية ، جامعة الكوفة، 

، مجلـة االدارة    " االداء الوظيفي الشامل  فهم الهيكل الكامن لمحددات تقييم      . " ٢٧
 ).٢٠١١( جامعة بغداد، -واالقتصاد

، مجلـة  " "قياس الثقافة التنظيمية وتشخيص فجوتها في المؤسسات التعليمية      . " ٢٨
 ) .٢٠١٠(القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، جامعة القادسية، 

، المجلـة العراقيـة   "م العـاملين الدعم والثقة القيادية ودورهما في بناء التزا    . "٢٩
 ).٢٠١٠(للعلوم اإلدارية ، جامعة كربالء ، 

دراسة تطبيقية  (العالقة بين الذكاء الشعوري واستراتيجيات التغيير المخطط        . ٣٠
، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، جامعة القادسـية  ،  )في جامعة الكوفة  

)٢٠٠٧(.  
دراسـة  : ارجية والدعم المنظمي في التزام العـاملين        اثر ادراك المكانة الخ   . ٣١

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية    جامعة القادسية،   -تطبيقية في كلية االدارة واالقتصاد    
  .)٢٠٠٩(، واالقتصادية ، جامعة القادسية

فـي  دراسة تحليليـة   : الذكاء الشعوري وعالقته بإستراتيجيات حل الصراع       . ٣٢
عدد من كليات جامعة الكوفة، مجلة الدراسـات اإلداريـة ، جامعـة البـصرة،               

)٢٠٠٦.(  
: اتجاهات قيادات التعليم العالي نحو مشكالت  عملية تقويم االداء الـوظيفي             . ٣٣

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتـصادية ،       دراسة تطبيقية في جامعة القادسية،      
   .)٢٠٠٩(، جامعة القادسية
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دراسة في كلية االدارة :  في تحقيق رضا الطلبة التعليمية وأثرها  جودة الخدمة . ٣٤
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، جامعـة        جامعة القادسية،   /واالقتصاد
   .)٢٠١١(، القادسية

الدور التفاعلي للتعقيد السلوكي :  القيادات البارعة في المؤسسات التعليمية . ٣٥
  .لثقافي، مؤتمر جامعة النجاح ، لبنانوالتعقيد ا

توظيف المرونة التنظيمية والبشرية كاستراتيجية لمواجهة عبء الزيـارات         . ٣٦
دراسة مسحية الراء عينة من العاملين فـي العتبـة          : الدينية في العتبات المقدسة     

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ، جامعـة كـربالء،   الحسينية المقدسة في كربالء،     
)٢٠١٢. (  

اثر تبني استراتيجية التسويق العالقاتي في االداء التسويقي للخدمة الفندقية . ٣٧
 في عدد من فنادق الدرجة االولى في محافظة النجف االشرف ، دراسة تحليلية

   .)٢٠٠٦(، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، جامعة القادسية
 التنظيمية وإمكانية الوصول الى هيكل العالقة بين خصائص شبكة العمل. ٣٨

  .جامعة القادسية-دراسة تطبيقية في كلية اإلدارة واالقتصاد: التمكين
دور الطاقة التنظيمية المنتجة في تعزيز االبتكار التنظيمي، بحث مشارك به . ٣٩

  .في المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية
أنماط إدارة المعرفة ورأس المـال البـشري فـي المؤسـسات             العالقة بين    .٤٠

  ). قيد النشر(التعليمية، 
  
  

 
 
 
 
 

  : جانب تأليف الكتب -٢
v  الذكاء الشعوري في منظمات االعمال: الكتاب االول 

v  التناقضاتإدارة: الثاني الكتاب  
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v  قيد التأليف(نظريات المنظمة المعاصرة( 

  
  ندوات العلمية  جانب المشاركة في المؤتمرات وال-٣

  :لمؤتمرات والندوات العلمية وهي شارك في العديد من ا
v  ، ٢٠٠٦المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء 
v  ، ٢٠٠٧المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الكوت 

v  ، ٢٠٠٧المؤتمر العلمي السادس للعلوم اإلنسانية ، جامعة القادسية 
v    لقسم إدارة اإلعمال ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة         االولى  الندوة العلمية

  ٢٠٠٧القادسية ، 
v  ، ٢٠٠٧المؤتمر العلمي الثاني لكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء 

v ٢٠٠٧اقليم كردستان ، / المؤتمر العالمي األول للتعليم العالي في العراق  
v ٢٠٠٨ اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء ، المؤتمر العلمي الثالث لكلية 

v  ،٢٠٠٨المؤتمر العلمي االول لكلية االدارة واالقتصاد، جامعة القادسية 
v             الندوة العلمية الثانية لقسم إدارة اإلعمال ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة

 ٢٠٠٨القادسية ، 
v          القتصاد ، جامعة   الندوة العلمية الثالثة لقسم إدارة اإلعمال ، كلية اإلدارة وا

 ٢٠٠٩القادسية ، 
v             ،المؤتمر العلمي الدولي االول لكلية اإلدارة واالقتـصاد جامعـة كـربالء

٢٠٠٩ 
v             ،المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية اإلدارة واالقتـصاد جامعـة كـربالء

٢٠١٠ 
v            ،المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد، جامعـة كـربالء

٢٠١١ 
v   العلمي الدولي الرابع لكلية االدارة واالقتصاد، جامعـة كـربالء،          المؤتمر

٢٠١٢ 

v ٢٠١٢،  االدارة واالقتصاد، جامعة البصرة لكليةالمؤتمر العلمي الثالث 
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v    لكلية االدارة واالقتصاد، جامعة كـربالء،       المؤتمر العلمي الدولي الخامس 
٢٠١٢ 

v  ،٢٠١٢المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة الجنان، لبنان 

v ٢٠١٤د، جامعة القادسية،  واالقتصااإلدارة لكلية المؤتمر العلمي الثالث 
v    واالقتصاد، جامعـة كـربالء،      رةاإلدا لكلية   المؤتمر العلمي الدولي السابع 

٢٠١٤. 
   جانب الدراسات العليا -٤

v على مستوى الماجستير والدكتوراهعضو في لجان مناقشة علمية . 
v الماجستير والدكتوراهمقيم علمي لعدد كبير من رسائل .  

 
  الجانب المهني 

v             تدريسي في قسم إدارة اإلعمال ، كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة للقادسـية
 .٢٠٠٦منذ عام 

v  ٢٠٠٨و٢٠٠٧مقرر قسم ادارة االعمال للعام. 

v  ٢٠١٣-٢٠١٢، كلية اإلدارة واالقتصاد اإلحصاءرئيس قسم. 

v صاد حالياًرئيس قسم إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقت. 
  

  الخبرة العملية 
  

شارك في العديد من الدورات التدريبية كمحاضر ومنـسق عمـل            •
فضالً عـن المـشاركة فـي ادارة    . داخل محافظة المثنى وخارجها 

 . العديد من الفرق المسحية في العراق

 لجنة مختلفة علـى مـستوى       ٨٠عمل رئيس اوعضو في اكثر من        •
 .الكلية او الجامعة او الوزارة

 
  مهارات الكمبيوتر
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v     العمل علـى برنـامج األوفـس (Word , Access , PowerPoint , 
Excel)  

v      العمـل علـى البرنـامج اإلحـصائي(SPSS ; Minitab, AMOS, 
LISREL, HLM)  

v  خبرة ببعض برامج قواعد البيانات 
  

  كتب الشكر والتقدير 
  :حصل على العديد من كتب الشكر   

v اقليم كردستان(  والبحث العلمي عليم العالي من وزير التشهادة تقديرية( 
v ٢٠٠٨ كتاب شكر من رئيس جامعة القادسية 

v  ٢٠١٢كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة القادسية 
v  ٢٠١٣كتاب شكر وتقديرمن رئيس جامعة القادسية 

v  شهادة تقديرية من رئيس جامعة واسط 
v ٢٠٠٧ عام شهادة تقديرية من رئيس جامعة كربالء 

v ٢٠٠٩ ية من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسيةشهادة تقدير 
v  ٢٠٠٦شهادة تقديرية من رئيس جامعة كربالء عام 

v  ٢٠٠٨شهادة تقديرية من رئيس جامعة كربالء عام 
v  ٢٠٠٨شهادة تقديرية من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v  ٢٠٠٧، جامعة القادسية شهادة تقديرية من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 
v  ٢٠٠٦كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v  ٢٠٠٧كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
v  ٢٠٠٧كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v  ٢٠٠٨القادسية كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة 
v  ٢٠٠٨كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v  ٢٠٠٨كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
v  ٢٠٠٩كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v ٢٠٠٩ كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
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v  ٢٠٠٩كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v  ٢٠١٠كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
v  ٢٠١٠كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v  ٢٠١٠كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
v ٢٠١١اب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية كت 

v  ٢٠١٢كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
v  ٢٠١٢كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v  ٢٠١٣كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
v ٢٠١٣ن عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية كتاب شكر م 

v  ٢٠١٣كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 
v  ٢٠١٣كتاب شكر من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية 

v شهادة تقديرية من عميد كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء 
  خبرات اضافية 

  :مجال التحليالت اإلحصائية المتقدمة وتشملخبير في 
  

1. Structural Equation Modeling 
2. Common Method Variance Tests 
3. Meta Analysis 
4. Multilevel Analysis 
5. Moderation Analysis 
6. Mediation Analysis 
7. Moderator Mediation 
8. Mediator Moderation 
9. Measurement Tests 
10. Domain Analysis 

  اهللا
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