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      فاضل جميل طاهر الموسوي   :االسم

           بالقرب من بوابة بغداد -الكاظمية –بغداد   -كلية مدينة العلم الجامعة   :ألعنوان

 fadhil taher @yahoo.com  :ترونيالبريد األلك

         49188741000/ 49984701700 :رقم الهاتف

 

 الملف الشخصي

 

    الخبرات

 الهيئة العامة للضرائب / بغداد  -( مدقق 1791-1791)   -1

تدريسي بمرتبة مدرس  -( جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد  1791-1711)   -2

 مساعد 

 تدريسي بمرتبة مدرس -( جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد  1711-1771) -3

 تدريسي بمرتبة استاذ مساعد  -بنغازي  -ليبيا  – س( جامعة قار يون 1771-2117) -4

 تعيين(  إعادةتدريسي )  -( جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد  2117-2111) -5

 تدريسي بمرتبة استاذ مساعد  -اإلدارة واالقتصاد  –( جامعة بغداد  2111-2112) -1

 لبلوغه سن التقاعد  -لغاية االن ( متقاعد  -2112) -9

 مساعد  أستاذتدريسي بمرتبة  -( كلية مدينة العلم الجامعة  2113-2115) -1

 رئيس قسم المحاسبة  -( كلية مدينة العلم الجامعة 2115-2111) -7

 مساعد أستاذتدريسي بمرتبة  -لغاية االن ( كلية مدينة العلم الجامعة  -2119)  -11

 التحصيل الدراسي  

  SQPis  /1811/ جامعة   SQPisدكتوراه /أكاديمية الدراسات العليا للتخطيط واإلحصاء   -1

  1891 - 1891/  ماجستير / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد   -2

 1891 - 1891بكالوريوس / كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية /  -3
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 االنجازات واالهتمامات

 االشراف على الكثير من رسائل طلبة الماجستير في جامعتي بغداد وقاريونس في ليبيا   -1

 عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه في جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد  -2

تقديم دراسة تصميم نظام لتحليل وتوصيف الوظائف لمنتسبي وزارة الداخلية بتكليف من الوزارة  -3

 نفسها وبالتعاون مع جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد 

المناطق المحررة   رعضو لجنة إقامة ورشة عمل حول مساهمة الكفاءات العراقية في إعادة أعما -4

 جرة والمهجرين في العراق وبالتعاون مع وزارة اله

 

 اللغات

 

 * العربية ) كتابة ومخاطبة ( 

 * االنكليزية  ) كتابة ومخاطبة ( 

 المنشورات

 / ال توجد   بتالك

 

  المجالت

 السنة محل النشر أسم البحث ت

نظيمية ) تأثير أبعاد وتقويم األداء في الثقة الت 1

لقيادات دراسة وصفية تحليلية ألراء عينة في ا

في وزارة النفط العراقية (  ةالراداري  

مجلة كلية اإلدارة 

للعلوم  واالقتصاد 

 – اإلدارية واالقتصادية

 المجلد –جامعة بغداد  

  19العدد  -11

2112 

بعاد تأثير أبعاد التعلم ألمنظمي في توافر أ 2

ية المنظمة المتعلمة ) دراسة وصفية تحليل

ط  خطيألراء عينة من العاملين في وزارة الت

 العراقية (

مجلة كلية اإلدارة 

للعلوم  واالقتصاد 

 – اإلدارية واالقتصادية

 المجلد –جامعة بغداد  

14العدد  -19  

 

 

 

2111 
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مراحل أدارة الكفايات وعالقتها بالفروق  3

ة الوظيفية في المستويات اإلدارية ) دراس

وصفية تحليلية ألراء عدد من شاغلي 

 المستويات اإلدارية العليا والوسطى في

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية ( 

مجلة كلية اإلدارة 

للعلوم  واالقتصاد 

 – اإلدارية واالقتصادية

 –  جامعة األنبار

15العدد  -5المجلد   

 

 

 

2113 

دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في  4

 تحقيق النجاح المنظمي / بحث ميداني

ةوزارة النفط العراقي  2111 

دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في  5

قياستثمار رأس المال البشري / بحث تطبي  

ةوزارة الصحة العراقي  2115 

 

 

 ؤتمراتالم

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) بحث / بوستر

 حضور(

دورة تدريبية في نظم  1

 المعلومات 

 ديوان الرقابة –بغداد  1775

 المالية 

 محاضر

 محاضر بغداد  1775 نظم معلومات األفراد  2

األمانة العامة لمجلس  2112 التخطيط االستراتيجي  3

 الوزراء 

 محاضر

عدها الدورات التدريبية التي ي 4

قيادات ال -قسم التعليم المستمر

 اإلدارية العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارة  –جامعة بغداد   سنوات مختلفة

 واالقتصاد
 محاضر

ها الندوات العلمية التي عقدت 5

 كلية اإلدارة واالقتصاد 

اإلدارة  –جامعة بغداد   سنوات مختلفة

 حضور واالقتصاد 

ي المؤتمر العلمي المنعقد ف 6

 كلية مدينة العلم الجامعة 

معة كلية مدينة العلم الجا 2114  –مقرر جلسات  

البحوث اإلدارية 

 والمحاسبية

 

 (اسم و عنوان و ايميل و رقم هاتف) مراجع متوفرة عند الطلبال


