
 السيرة الذاتية

 د. سلطان عبدالرحمن فتحي   االسم :

  عراقي  الجنسية : 

 dr.sultanfathi@ntu.edu.iq البريد االلكتروني :

 07740870464 رقم الهاتف :

 ، فرنسي   عربي ، انكليزي اللغات :

 استاذ مساعد  : اللقاب العلمي

 : الجامعة التقنية الشمالية / الكلية التقنية االدارية / الموصل    محل العمل الحالي

 : رئيس قسم تقنيات االدارة االلكترونية   المنصب الحالي

 الشهادات الجامعية  

 الجامعة او البلد  التخصص  الشهادة العلمية  

 العراق   –جامعة الموصل  ادارة اعمال   بكالوريوس 

 العراق  -الجامعة التكنلوجية تكنولوجيا المخازن   دبلوم عالي   

دبلوم الدراسات  
 DEAالمعمقة 

هندسة االنظمة  
 GSIالصناعية 

 المعهد الوطني البوليتكنيك/ نانسي / فرنسا  

 جامعة ميتس/ فرنسا   علوم االدارة   دكتوراه 

 

 

 البرامج الدراسية التي قام بالتدريس فيها  

 المواد الدراسية مستوى البرنامج / الجامعة   التسلسل  

دبلوم فني / مؤسسة المعاهد الفنية /هيئة التعليم   1
 العراق  /التقني  

االقتصاد/ ادارة  مبادئ مبادئ االدارة / 
/ ادارة المشتريات / ادارة المواد/   االنتاج 

 اصول البحث العلمي 
/الكلية التقنية االدارية/ موصل    بكالوريوس  2

 العراق/
 مداخل ادارية معاصرة  

 ادارة االنتاج والعمليات  برنامج الماجستير/الكلية التقنية االدارية/الموصل  3



 ادارة الجودة الشاملة  االدارية/الموصل برنامج الماجستير/الكلية التقنية  4

 

 

 البحوث المنشورة 

سنة   جهة النشر   عنوان البحث  التسلسل  
 النشر

اهمية القيادة االخالقية كركيزة جوهرية بتطوير   1
 وتنمية الموارد البشرية  

 

 2018 مجلة العلوم التجارية /الجزائر 

ورقلة الملتقى   –جامعة قاصدي مرباح  القيادة االخالقية للموارد البشرية   2
 الدولي الثالث / الجزائر  

2016 

في تعزيز دور متطلبات الريادة االستراتيجية  3
المزايا التنافسية للمدرس االهلية/ دراسة  

استطالعية الراء عينة مختارة من اعضاء الهيئة  
 في محافظة نينوى  التدريسية في المدارس االهلية

مجلة االدارة واالقتصاد/ كلية االدارة 
 واالقتصاد /الجامعة المستنصرية

2013 

دور عمليات ادارة المعرفة في تعزيز ريادة   4
والمتوسطة دراسة استطالعية  المشاريع الصغيرة 

الراء عينة من اصحاب المشاريع الصغيرة 
 والمتوسطة في محافظة نينوى 

جامعة العلوم االسالمية العالمية/ كلية  
 المال واالعمال عمان / االردن  

2013 

اثر مكونات راس المال الفكري في تطبيق نظام   5
الجودة الشاملة دراسة استطالعية الراء عينة من  

 المديرين في الشركات الصناعية في محافظة نينوى  

مجلة دراسات ادارية /كلية االدارة  
 واالقتصاد / جامعة البصرة  

2013 

للعلوم االدارية  مجلة تكريت  تقنية المعلومات وتاثيرها على االبداع التقني  6
واالقتصادية / كلية االدارة واالقتصاد  

 جامعة تكريت   /

2007 

استخدام خارطة نسب المعيب ومخطط السبب  7
والنتيجة في دراسة بيانات النوعية /دراسة تطبيقية  

 في معمل الرجالة في النجف 

مجلة بحوث مستقبلية/ كلية الحدباء  
 الجامعة / الموصل  

2002 

 2019 لإلدارةالمجلة العربية  مثلث االمان في منظمات االعمال 8

)تصور نظري ومحاور   املستدامةالتنمية   9

 تحليلية باعتماد نموذج الخيمة(
 

 المؤتمر المغاربي الدولي االول تونس   
  

2020 

الملتقى الدولي في التربية والتعليم   القيادة االخالقية في املنظومة التعليمية  10
 تونس  

2019 

 الشكر والتقدير 

 كتاب شكر وتقدير من جهات مختلفة   ( 60اكثر من )



 المشاركة في اللجان 

 اللجنة التسلسل  

 شارك في عشرات اللجان العلمية والفنية واالدارية رئيس وعضوا فيها   1

 

 والمؤتمرات  الدورات المشاركة في 

 الدورة او المؤتمر  التسلسل  

 شارك في العديد من الدورات والمؤتمرات داخل القطر وخارجة   1

 المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية المال واالعمال / عمان االردن   2

 دورة حوكمة الشركات / القاهرة / جمهورية مصر العربية   3

 والحلقات الدراسية

 الحلقة الدراسية  التسلسل  

 شارك في العشرات من الحلقات الدراسية   

 

 المهارات والخبرات 

  التسلسل  

 خبرات ادارية وعلمية متراكمة 1

 خبرات في تقييم بحوث   2

 عضو بدرجة خبير في مجلة ابحاث / كلية التربية االساسية / جامعة الموصل   3

 مقيم علمي لرسائل واالطاريح   5

 


