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 اللقب العلمي: أستاذ )بروفيسور( 

 الدرجات العلمية: 
 ( دكتوراه علومD.Sc في نظرية اإلدارة )(Theory of Management)؛ 
 ( دكتوراه فلسفةPh.Dفي إدارة األعمال )Business Administration) .) 

 الجنسية: عراقي
  20/6/1949يخ الميالد: تار 

 مكان الميالد: العراق/ميسان
 اإلنجليزية ،الروسية ،العربيةاللغات: 

  jawadlafta@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 مكان السكن الدائم: العراق/البصرة

 الشهادات العلمية:
  دكتوووراه علووومD.Sc  ،يووة. عنوووان د. جامعووة الدولووة لوو دارة، موسكو/روسوويا االت ا2001فووي اإلدارة

 نظرية معاصرة في فاعلية إدارة منظمات األعمال".األطروحة: "
  دكتووووراه فلسوووفةPh.D  ،روسووويا امعوووة الدولوووة للووونف  والغوووا ، موسكو/. ج1979فوووي إدارة األعموووال

االت اديووة. عنوووان األطروحووة: " فاعليووة إدارة رأا المووال الثابووت واالسووتثمارات فووي صووناعة اسووت را  
 النف  بالعراق".

 جامعة البصرة / العراق.1971الوريوا في االقتصاد، بك ، 
 ال برة المهنية:
 1979 – 1987  نصوواك كامووم(: موودرا، أسووتاذ مسوواعد فووي قسووم الت وووي  لمعهوود العلووووم(

 االقتصادية، جامعة قسنوينة، الجزائر.
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 1989 – 2003  ، نصواك كاموم(: أسوتاذ مسواعد، بروفيسووور فوي قسوم اقتصواد وتدارة اإلنتووا(
 ال كومية، روسيا االت ادية. TVERالقتصاد، جامعة كلية ا

  نصوواك كامووم(: موودرا، أسووتاذ مسوواعد فووي قسووم  2017حزيران/يونيووو  - 2004آذار/مووارا(
 العراق. االقتصاد، جامعة البصرة،إدارة األعمال، كلية اإلدارة و 

 ال برة األكاديمية:
 اجستير والدكتوراه فوي ت صو  تدريس الكثير من المقررات الدراسية لولبة البكالوريوا والم

 .لنفوية وغيرها خار  وداخم العراقإدارة األعمال، وتدارة الصناعة ا
  فوووي   فلسوووفةاإلشووورال العلموووي علووول رسوووائم الووودبلوم العوووالي والماجسوووتير وأطووواري  دكتووووراه

 العراق.داخم ة األعمال والصناعة النفوية خار  و ت صصات إدار 
 ال برة العلمية:    

 ان ومجووالس علميووة لمناقشووة رسووائم الماجسووتير وأطوواري  دكتوووراه فلسووفة فووي إدارة عضووو ورئوويس لجوو
 األعمال.

   المشوواركة فووي الموو تمرات العلميووة الوطنيووة والعربيووة والدوليووة ال اصووة بووةدارة األعمووال وصووناعة الوونف
 والغا  والتعليم العالي في الجزائر، مصر، العراق، روسيا االت ادية.

  اسوات والب ووا العلميوة فوي إدارة صوناعة الونف  والغوا ، وتدارة األعموال، وتدارة نشر عدد كبير من الدر
فوي األجنبيوة والعربيوة التعليم العالي، والقضايا النظريوة والمنهجيوة لعلوم اإلدارة بوالمجالت المت صصوة 
 روسيا، الجزائر، لبنان، سوريا، مصر، األردن، العراق، اإلمارات العربية المت دة.

 لمية:األعمال الع
 (:جنبيةالكتب المنشورة )باللغة األ. 1
سنة ومكان  الناشر عنوان الكتاك ت

 النشر
عدد 

 الصف ات
أسس التكنولوجيات  .1

القواعية وتنظيم اإلنتا  
 مع آخرين( باالشتراك )

ال كومية/  Tverجامعة دار نشر 
 روسيا االت ادية

1998  
Tver 

 
249 

ال كومية/  Tverامعة جدار نشر  صناعة القرار اإلداري  .2
 روسيا االت ادية

1999  
Tver 

84 

 ،1999 ، دار نشر "أدك األعمال الروسي" فاعلية إدارة المنظمة  .3
 موسكو

320 

نظرية معاصرة في فاعلية  .4
إدارة منظمات األعمال 
)أطروحة دكتوراه علوم 

D.Sc. ) 

 ،2000  / روسيا االت اديةجامعة الدولة ل دارة 
 موسكو

308 

، 2002  دار نشر "مركز االقتصاد والتسويق" القرارات اإلدارية  .5
 موسكو

304 
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 ،2002  دار نشر "كنورا" اإلدارة  .6
 موسكو

264 

، 2003   دار نشر "فيلبي" نظرية المنظمة .7
 موسكو

416 

 ،2004  "دار نشر "كنورا ، الوبعة الثانيةاإلدارة .8
 موسكو

592 

 
 :)باللغة العربية( ورةالمنشالعلمية  الكتب. 2
عدد  النشر مكانو  سنة الناشر الكتاك عنوان ت

 الصف ات
 اإلدارة ال ديثة .1

 لمنظومة التعليم العالي
 دار صفاء للنشر

  التو يعو 
2011، 
 عمان

 
702 

منهجية اإلدارة المعاصرة في  .2
 معالجة المعضالت االقتصادية

 دار صفاء للنشر
  التو يعو 

2011، 
 عمان

 
486 

اإلدارة اإلستراتيجية  لمنظومة  .3
 التعليم العالي

 دار صفاء للنشر
  التو يعو 

2013، 
 عمان

623 

مسارات الثقافة التنظيمية في  .4
 إدارة الجامعة المعاصرة

 الناشر
  دار الكتاك الجامعي

 العين/ ،2014
اإلمارات العربية 

 المت دة

600 

المدخم اإلستراتيجي في إدارة  .5
 صناعة النف 

 الناشر
  دار الكتاك الجامعي

 ، العين/2015
اإلمارات العربية 

 المت دة

635 
 

 
 . الكتب العلمية ت ت الوبع )باللغة العربية(:3
عدد  سنة ومكان النشر الناشر عنوان الكتاك ت

 الصف ات
اإلدارة العملياتية لصناعة  .1

 است را  النف  والغا 
مركز الم ور للدراسات 

 يجيوالت وي  اإلسترات
2018 ، 

 البصرة/العراق
358 

التنظيم الم سساتي لصناعة  . 2
 است را  النف 

شركة الغدير للوباعة والنشر 
 الم دودة

2018 ، 
 البصرة/العراق

350 

 
 الب وا العلمية المنشورة )باللغة األجنبية(:. 4

 المجلة عنوان الب ث ت
 ال كومية/قسم العلوم المالية Tverجامعة بعض جوانب اختيار القرار  .1
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)األعمال العلمية في موضوع: الجوانب المعاصرة إلصالح  عمالاإلداري في نشاط منظمة األ
 (1998 ،االقتصاد

منظومة الم سسات السوقية:  .2
 معايير وقواعد السلوك

 ال كومية/قسم العلوم المالية Tverجامعة 
)األعمال العلمية في موضوع: الجوانب الراهنة في إصالح 

 (1999 ،تصاداالق
المعلومات التنظيمية الداخلية في  .3

 سياق ات اذ القرارات اإلدارية 
 ال كومية/قسم اقتصاد وتدارة اإلنتا  Tverجامعة 

 ،)األعمال العلمية في موضوع: مشكالت إدارة تووير االقتصاد
1999 ) 

فاعلية اإلدارة في تفسير بيتر  .4
 دروكير وهربرت سايمون 

 كومية/قسم اقتصاد وتدارة اإلنتا ال  Tverجامعة 
)األعمال العلمية في موضوع: مشكالت اإلدارة والتسويق في 

 (2000 ،االقتصاد الروسي
نموذ  منهجي جديد لب ث  .5

 معضالت إدارة منظمة األعمال 
ال كومية/الم تمر العلمي ال اص بيوم العلم للفترة  Tverجامعة 

   2001أيار  15-16
ر في نظرية مفهوم التووي .6

 المنظمة
ال كومية/الم تمر العلمي ال اص بيوم العلم للفترة  Tverجامعة 

 2002أيار  15-16
 ال كومية/قسم اقتصاد وتدارة اإلنتا  Tverجامعة  المنظومة التنظيمية ل دارة  .7

 (2002 ،)األعمال العلمية في موضوع: مشكالت اإلدارة والتسويق
 ال كومية/قسم العلوم المالية Tverجامعة  يممنهجية ب ث وظيفة التنظ .8

)األعمال العلمية في موضوع: مشكالت ومستقبم تووير السوق 
 (2002 ،المالي

 
 :)باللغة العربية( المنشورة الب وا العلمية. 5

 المجلة عنوان الب ث ت
التنمية االقتصادية العربية وحالة سوق  حول العالقة بين نم  .1

  الثمانيناتالنف  الدولية في 
، 5مجلة دراسات عربية، العدد 
السنة الثالثة والعشرون، 

 ، بيروت1987آذار/مارا 
م شرات صناعة است را  النف  العربية: طبيعتها، اتجاهات  .2

 توورها ودالالتها االقتصادية واإلستراتيجية 
، 2مجلة دراسات عربية، العدد 

السنة الرابعة والعشرون، كانون 
 ، بيروت1987 األول/ديسمبر

اإلنتا  االجتماعي والتجارة ال ارجية للبلدان العربية المصدرة  .3
 للنف 

، 2مجلة دراسات عربية، العدد 
السنة ال امسة والعشرون، كانون 

 ، بيروت1988األول/ديسمبر 
 خيارات إدارة الملكية  .4

 في صناعة النف  العراقي
الثقافة الجديدة، العدد مجلة 
 ، دمشق2004لسنة ، 311
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 سلوك م سسة الدولة  .5
 كةحدى مكونات الم ي  الم سساتي

 إلدارة قواع األعمال 

العلوم االقتصادية، المجلد مجلة 
، كانون األول لسنة 16، العدد 4

 ، جامعة البصرة2005
 خارطة طريق منهجية  .6

 في ب ث منظومة 
 إدارة منظمة أعمال معاصرة

، 1دراسات إدارية، المجلد مجلة 
، 2006، تمو  لسنة 7لعدد ا

 جامعة البصرة
 معالجة منهجية للتوجه االستراتيجي  .7

 في إدارة ظاهرة الهجرة والنزوح القسري 
 في العراق 

، 2دراسات إدارية، المجلد مجلة 
، 2008، آك لسنة 4العدد 

 جامعة البصرة
 مقترح نظام بديم  .8

 إلدارة المصادر البترولية 
 في العراق

م االقتصادية، المجلد العلو مجلة 
، أيلول لسنة 22، العدد 6

 ، جامعة البصرة2008
 رؤية في اإلشكالية الم سساتية  .9

 إلدارة منظومة التعليم العالي
 في العراق 

العلوم االقتصادية، المجلد مجلة 
، نيسان لسنة 26، العدد 7

 ، جامعة البصرة2010
 في مضامين السياسة التعليمية الجديدة  .10

 لتووير التعليم العالي
الثقافة الجديدة، العدد مجلة 
 ، بغداد2011لسنة ، 346

 المقدمات المنهجية  .11
 في إخفاق م اوالت التووير اإلستراتيجي

 لمنظومة التعليم العالي في العراق  

، 4دراسات إدارية، المجلد مجلة 
 ، 2011لسنة  7العدد 

 جامعة البصرة 
الثقافة الجديدة، العدد مجلة  دارة قواع النف  في العراقالمنظور الم سساتي إل .12

 ، بغداد2013 لسنة ،359
مغزى التووير الكمي لقواع التعليم العالي في العراق )دراسة  .13

 في الوثائق الرسمية(
الثقافة الجديدة، العدد مجلة 
 ، بغداد2013 لسنة ،362

العمليات  طبيعة السيورة التنظيمية للشريك ال كومي علل .14
 اإلنتاجية في عقود جوالت التراخي  النفوية

الموقع االليكتروني لشبكة 
االقتصاديين العراقيين 

http://iraqieconomists.ne 
 2017أيلول  3

جدلية "ال يم" و"ال يالة" في إدارة تكاليف العمليات النفوية  .15
 الت التراخي بموجب عقود جو 

الموقع االليكتروني لشبكة 
االقتصاديين العراقيين 

http://iraqieconomists.ne 
 2017أيلول  20

حول خيبة أمم الم افظات المنتجة من نظم إدارة صناعة  .16
 است را  النف  في العراق

الموقع االليكتروني لشبكة 
ين العراقيين االقتصادي

http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/
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http://iraqieconomists.ne 
  2018كانون الثاني  9

لمصل ة من تقرع طبول النزاعات التنظيمية في مشروعات  .17
 قانون النف  والغا  االت ادي؟

الموقع االليكتروني لشبكة 
االقتصاديين العراقيين 

http://iraqieconomists.ne 
 2018شباط  20

 
 الم تمرات العلمية:. 6

 عنوان الب ث ت
 المشارك

 الجهة المنظمة، تاريخ 
 مكان الم تمرو 

 نظرة م سساتية مستقبلية .1
 االستثمارإلدارة التنمية و 

 في العراق الجديد

الجمعية العربية للب وا 
 رأيا 30-28االقتصادية، 
 ، القاهرة2005

 موضوعات منهجية .2
 إلدارة م سسة الملكية
 في اقتصاد العراق الجديد

آذار  15- 14 ،جامعة البصرة
 ، البصرة2007

 طبيعة الفلسفة ال اكمة .3
 إلدارة منظومة التعليم العالي في العراق

أيار  11-10جامعة الكوفة، 
 ، الكوفة2009

 في منهجية التعامم .4
 ظومة االقتصادية الكلية في العراقمع أ مة المن

نيسان  28-27جامعة البصرة، 
 ، البصرة2010

قراءة منهجية في اإلستراتيجية الوطنية لتووير التعليم العالي  .5
 2013-2009للسنوات 

أيار  12-11جامعة كربالء، 
 ، كربالء2010

مقاربة منهجية لم ور الجودة في اإلستراتيجية الوطنية لتووير  .6
 2013-2009عليم العالي للسنوات الت

كانون  28-26جامعة الكوفة، 
 ، الكوفة2010األول 

توظيف تقنية اإلدارة في التووير اإلستراتيجي لمنظومة التعليم  .7
 العالي في العراق

نيسان  11-10جامعة كربالء، 
 ، كربالء2011

 الغا  االت ادي:قانون النف  و  .8
 منظومة إدارة متناقضة م سساتيا

 )ت ليم، استقراء، اقتراح(

نيسان  27-26جامعة نورو ، 
 ، دهوك2011

إصالح منظومة تمويم التعليم العالي في العراق: مدخم ت ليم  .9
 م سساتي

أيار  11-10جامعة تكريت، 
 ، صالح الدين2011

الغا  في العراق: التناقضات مسودة مشروع قانون النف  و  .10
 الم سساتية

آذار  6-5جامعة كربالء، 
 ، كربالء2012

تشرين  13-12جامعة البصرة، طبيعة و آليات استجابة منظومة التعليم العالي لشروط البيئة  .11

http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/
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 ، البصرة2012الثاني  الم سساتية الجديدة في العراق
 م سسة الفساد .12

 في منظومة التعليم العالي بالعراق
تشرين   29-28جامعة البصرة، 

 . البصرة2013األول 
 
 الندوات العلمية:. 7

 عنوان الب ث ت
 المشارك 

 هة المنظمة، تاريخالج
 مكان انعقاد الندوةو  

 مقترح نظام بديم إلدارة قواع النف  .1
 )م اضرة عامة( في العراق 

جمعية االقتصاديين العراقيين، 
 ، البصرة2009كانون األول 

 االست دام األمثم  .2
 لموارد م افظة البصرة

نيسان  6ة، م افظة البصر 
 البصرةجامعة ، 2010

 
 ال لقات النقاشية:. 8

 عنوان الب ث  ت
 المشارك

 هة المنظمة، تاريخ الج
 مكان ال لقة النقاشيةو 

 مناهج علم  .1
 إدارة منظمات األعمال

، 2006جامعة البصرة، آذار ندوة 
 البصرة

 إشكاليات إدارة  .2
 منظومة التعليم العالي في العراق

البصرة، تشرين األول جامعة ندوة 
 ، البصرة2011

 موقف أطرال منظومة التعليم العالي  .3
 مقاومتهفي العراق من التغيير و 

كانون  28جامعة البصرة، ندوة 
 ، البصرة2011األول 

است دام آلية تمويم الجامعات العراقية في تغيير الهيكم  .4
 التنظيمي/الوظيفي لمنظومة التعليم العالي

كانون  11البصرة، جامعة ندوة 
 ، البصرة2012األول 

 "تراجيديا" علم اإلدارة في العراق .5
 )منهجية الب ث العلمي(

كانون  10جامعة البصرة، ندوة 
 ، البصرة2013األول 

 
 :الدراسات، االستشارات، التدريب(عضوية المنظمات، ) نشاط خدمة المجتمع. 9

 طبيعة الصفة و  ت
 النشاط

مكان يخ و ر تاالجهة المستفيدة، 
 النشاط

1. 
 

المعلومات "للمركز العراقي للدراسات و  المدير التنفيذيالم سس و 
 :االستثمارية"

   لم افظوة "اإلمكانات االقتصادية المتاحوة  :دراسةانجا
 .2006 البصرة"/

  لقووواع المصوورفي فووي م افظووة "ا :نوودوة علميووةتنظوويم

لمركز العراقي للدراسات ا
 2005المعلومات االستثمارية، و 
 لغاية الوقت ال اضر، البصرةو 



 8 

 .2006 البصرة"/
   تاحووووة فووووي "الفوووورص االسووووتثمارية الم :دراسووووةانجووووا

 .2007 رة"/م افظة البص
   رير االقتصادي الموحود فوي العوراق"/"التق :دراسةانجا 

2008.  
نائب رئيس مجلس إدارة "المركز العراقي لتنمية منظمات  .2

 :المجتمع المدني"
 .االستشارات 
 بناء القدرات.التدريب و  ورش 

المركز العراقي لتنمية منظمات 
– 2006المجتمع المدني، 

 ، بغداد2010

التنمية "م سسة األعمار و  رئيس مجلس إدارةالم سس و  .3
 :الم لية"
 .االستشارات 
 .دراسات الجدوى االقتصادية 

التنمية الم لية، م سسة األعمار و 
 ، البصرة2007-2011

 عضو .4
 قتصاديين العراقيين""جمعية اال 

، جمعية االقتصاديين العراقيين
لغاية الوقت ال اضر، و  1971

 البصرة
 عضو .5

 "الجمعية العربية للب وا االقتصادية"
الجمعية العربية للب وا 

لغاية الوقت و  2005، االقتصادية
 ال اضر، القاهرة

عضو "مجموعة قواع التنمية االقتصادية للجنة التنمية  .6
 :دية" في مجلس م افظة البصرةاالقتصا
 .االستشارات 
 .تنظيم الم تمرات االقتصادية 

لجنة التنمية االقتصادية لمجلس 
، 2010-2006م افظة البصرة، 

 البصرة

 :ات اد رجال األعمال العراقيين""شرل  عضو .7
 .االستشارات 
 .دراسات الجدوى االقتصادية 

ات اد رجال األعمال العراقيين،  
الوقت ال اضر، لغاية و  2008
 بغداد

هنية للقيادات االستشارات المبرنامج بناء القدرات و "رئيس فريق  .8
 :المهجرينو في و ارة الهجرة "الوسولاإلدارية العليا و 

 .االستشارات 
 .تنفيذ برامج بناء القدرات 

، 2007، المهجرينو ارة الهجرة و 
 بغداد

و ارة الهجرة و في  "اللجنة العليا للت وي  االستراتيجي"عضو  .9
 :المهجرين
 .االستشارات 

، 2008، المهجرينو ارة الهجرة و 
 بغداد

االجتماعية، الش ون و ارة العمم و للقيادات  االستشارات المهنيةو  برنامج بناء القدرات"رئيس فريق  .10
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 :الش ون االجتماعيةفي و ارة العمم و  "الوسولاإلدارية العليا و 
 .االستشارات 
 .تنفيذ برامج بناء القدرات 

 ، بغداد2008

 "حاالت الووارئ إدارة األ مات و فريق بناء غرفة عمليات "رئيس  .11
 :في م افظة النجف األشرل

  بناء القدرات.التدريب و 
  حاالت الووارئ.تنفيذ غرفة إدارة األ مات و تصميم و 

 ،2008، م افظة النجف األشرل
 النجف األشرل

ت لموظفي الدولة من خالل المشاركة في برامج بناء القدرا .12
 :المكتب االستشاري لجامعة البصرة

  بناء القدرات.التدريب و 
 .دراسات الجدوى االقتصادية 

، المكتب االستشاري لجامعة البصرة
 ، البصرة2017 – 2004

 
 


