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دور التؾجو 
االستخاتيجية في 

الدسعة 
االستخاتيجية 
وتأثيخه في 

 الزغؾط التشافدية

الدبؾن  ييجف البحث الحالي الى معخفة دور التؾجو االستخاتيجي والستسثل بأبعاد )التؾجو نحؾ الدؾق التؾجو نحؾ
,التؾجو نحؾ الخيادة والسشافذ والتكشمؾجيا في بشاء الدسعة االستخاتيجية بأبعادىا ) جؾدة السشتجات والخجمات , االداء 
السالي , بيئة ومكان العسل , االبجاع , السدؤولية االجتساعية ( وتأثيخه في الزغؾط التشافدية ببعجييا ) الزغؾط 

حقيق ىجف البحث تؼ اختيار شخكات االتراالت ) زيؽ العخاق , اسيا سيل , كؾرك , الجاخمية والخارجية ( ومؽ اجل ت
امشية ( في محافغة كخبالء ويحاول البحث بإطاره الفكخي والعسمي التعخف عمى الجور الحي يؤديو التؾجو االستخاتيجي 

بحث مؽ مذكمة معبخ عشيا بعجد مؽ في بشاء الدسعة االستخاتيجية ومجى تأثيخه في الزغؾط التشافدية , لحلػ انظمق ال
التداؤالت الفكخية والتظبيكية مؽ خالل مدتؾى اىسيتيا واثخىا ومجى امكانية تظبيقيا في شخكات االتراالت , واعتسج 

( مؽ السجيخيؽ في الذخكات قيج  88البحث استسارة االستبانة كأداة لجسع السعمؾمات الزخورية وبمغت عيشة البحث )
االستشتاجات عجم وجؾد تبايؽ بيؽ االبعاد لجى الذخكات فيسا يخص االنتباه الى جحب الدبائؽ واالىتسام البحث ومؽ اىؼ 

 بجؾدة الخجمات السقجمة اما اىؼ التؾصيات  ضخورة اعتساد استخاتيجية استباقية تشدجؼ وقجرات الذخكات قيج البحث .
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Strategic 
alignment role 
in achieving 
the 
organizational 
excellence 
through 
organizational 
dexterity 

The current research aims at revealing the role of strategic alignment through its 
dimensions ( communication , governance ,infrastructure ,partnership, and skills) in 
achieving organizational excellence through its dimensions ( excellence in leader to 
achieve the goal of the research a number of colleges of Karbala University was selected 
. thus ,the research started from a problem expressed by a number of intellectual and 
practical questions aimed at answering .by diagnosing the level of its importance and its 
impact and the possibility of achieving strategic alignment in the colleges surveyed , it 
has used the research questionnaire and a way to get the data and use the research 
descriptive and analytical approach ,which consists of three standards: strategic 
alignment  organizational excellence and organizational  
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Al-Furat Al-
Awsat 
Technical 
University, Iraq 

In the presented study, the main aim is empirically examining the mediation role of 
knowledge sharing on the association between process innovations and organizational 
culture in thepublic Al-Furat Al-Awsat Technical University, which includes 11 technical 
colleges and institutes. The study sample consisted of 361 teachers working in the 
aforementioned university to collect self-reported perception-based data collected 
through standard questionnaires. The Structural Equation Modelling (SEM) has been 
utilized for analysing data. The study has discovered considerable positive impacts of 
organizational culture (OC) on each of knowledge sharing (KS) and process innovation 
(PS). Organizational culture has also been discovered to substantially influence teacher’s 
process innovation. Moreover, the data analysis has proved that knowledge sharing had 
the impact of a mediator in the organizational culture– process innovation correlation. 
The present study is critically important due to the fact that it has not merely verified the 
results of previous studies on the subject, but took part to enhance the body of 
knowledge on the subject as well. 
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إدارة الؾقت مؽ 
وجية نغخ بعض 
القادة األكاديسييؽ 

العامميؽ في 
مؤسدات التعميؼ 

دراسة  –العالي 
اختبارية في 

جامعتي بابل 
 وكخبالء.

لتؾليج الثخوة في االقتراد الججيج , لحلػ تعاعست أىسيتو ما حجا بالسشغسات الى العسل  أأصبحت إدارة الؾقت أساسي
مؽ أجل تؾفيخ إدارة تختص بيا عخفت بإدارة الؾقت , وجاء تشاول الجراسة ألىسية إدارة الؾقت في اإلبجاع والتشافدية 

عؽ طخيق فيؼ واتقان السبادئ اإلدارية لمؾقت  تعبيخا عؽ رؤى معاصخة إلدارة الؾقت ودورىا في تعديد االبجاع الستؾاصل
 واستثسارىا بذكل افزل إلنجاز ميام كل مؽ القادة األكاديسييؽ والعامميؽ في السؤسدات التعميسية

قائجة أكاديسية تسثمت بالعسجاء ومعاونييؼ ورؤساء األقدام في ( 25وطبقت ىحه الجراسة عمى عيشة مكؾنة مؽ )
سجت االستبانة بؾصفيا أداة أساسية لجسع البيانات والسعمؾمات الستعمقة بالجراسة التي تؼ السؤسدات الجامعية , واعت

معالجتيا باستعسال عجد مؽ األساليب اإلحرائية وىي )الؾسط الحدابي, وشجة اإلجابة, واالنحخاف السعياري, ومعامل 
 ضؾء الشتائج التي تؼ التؾصل الييا.االختالف السعياري(. واخيخا تؾصمت الجراسة الى مجسؾعة مؽ التؾصيات في 
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Practice on 
Female 
Representative
s' 
Turnover Aims 

This investigation is centred around the impacts of socially responsible human  resource 
management (SR-HRM) hones on female employees' turnover aims in addition to the 
directing impact related to the supervisor’s gender on the relationship. An example is 50 
female staffs in Iraq, the outcomes demonstrate that SR-HRM works on advancing 
equivalent vocation openings and work– family joining assume a critical job in diminishing 
ladies' turnover goals. The investigation contributes to the scholastic talk of corporate 
social obligation via featuring the effect of the determinants regarding the hierarchical 
level HRM on individual-level result. What's more, supervisor gender has any kind of 
effect in the examined relationship: the women supervisors possess more critical and 
grounded effect on the relationship than men supervisors. The discoveries that have 
been found in this study recommend that authoritative estimates which bolster work– 
family joining ought to be considered important in diminishing the turnover goals of 
female employees. Male supervisors might embrace some gender-incongruent authority 
practices. 
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Relationship 
between the 
Competitive 
Strategies and 
Supply Chain 
Management 
of Financial 
Companies for 
Securities 

Competitive strategies are essentially designed to exploit the competitive advantage of 
the organization. The competitive strategy is in business practices to attract customers by 
meeting their expectations, facing competitive pressures and enhancing market 
positioning. It is noted that the choice of competitive strategy and supply chain 
management affects the performance of the company, whether financial or non-financial 
and that the Iraqi financial system consists of a wide range of institutions that have been 
listed in the Iraqi market for securities. In the fierce market competition, the 
transformation of market competition based on price and quality of the original product 
competition gradually shifts to the time of the supply chain competition, which makes 
scholars begin to study the supply chain based on time competition and enterprises 
especially in automobile industry begin to explore suitable time-based supply chain. The 
aim of this study is to assess the relationship between the performance of the financial 
sector companies listed in the Iraqi market for securities and the supply chain impacts on 
competitive strategies adopted in the last three years. A questionnaire was the main tool 
used to collect primary data while secondary data were used to supplement the main tool 
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Factors 
Affecting 
Creative 
Accounting 
Practices and 
Means Used to 
Limit Their 
Effect on the 
Credibility of 
Financial 
Statements (An 
Exploratory 
Study of the 
Opinions of 
Accountants 
and Auditors in 
a Sample of 
Iraqi 
Government 
Banks) 

The research aims to study the foundations of knowledge for creative accounting and 
factors influencing their practices and means. These means are used to reduce the effect 
of these practices on the credibility of the data contained in the financial statements of 
the Iraqi government banks.  Two main hypotheses were formulated. To test these two 
research hypotheses, a questionnaire was designed and distributed to a sample of 
accountants and auditors working in the Iraqi government banks. 
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إدارة االحتؾاء العالى 
وتاثيخىا في تعديد 
راس السال الشفدي 

دراسة تحميمية آلراء )
عيشة مؽ أعزاء 
الييأة التجريدية في 
بعض الجامعات 
والكميات االىمية 

 ( .العخاقية

قؾة اتخاذ القخار , امتالك السعمؾمات ,مذاركة  {ىجفت الجراسة الى بيان مجى تأثيخ إدارة االحتؾاء العالي بأبعادىا 
وقج تؼ   }الكفاءة الحاتية ,االمل , التفاؤل و السخونة   {بتعديد راس السال الشفدي بأبعاده }العؾائج وامتالك السعخفة

وقج تؾصل الباحثان الى  تمػ الكميات. ͌( مؽ تجريديا087ؽ الكميات االىمية العخاقية شسمت )تظبيق الجراسة في عيشة م
انو يسكؽ اإلفادة مؽ اليات وابعاد إدارة االحتؾاء العالي لغخض تعديد راس السال مجسؾعة مؽ االستشتاجات أىسيا 

 السبحؾثوالجراسة ضخورة قيام الكميات لجى التجريدييؽ في الكميات عيشة الجراسة. وكان مؽ ابخز تؾصيات  الشفدي
وباإلفادة مؽ أصحاب الخبخة بشاء نسؾذج متكامل لتظبيق مفاليؼ إدارة االحتؾاء العالي وبسا يعدز راس السال الشفدي 

 لجى تجريدييا.
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إدارة االحتؾاء العالي 
وتاثيخىا في كفاءة 
 السؾارد البذخية.)

دراسة تحميمية آلراء 
عيشة مؽ أعزاء 

الييأة التجريدية في 
بعض الجامعات 
والكميات االىمية 

 ( .العخاقية

قؾة اتخاذ القخار , امتالك السعمؾمات ,مذاركة  {ىجفت الجراسة الى بيان مجى تأثيخ إدارة االحتؾاء العالي بأبعادىا 
في متغيخ الكفاءة  الحاتية لمسؾارد البذخية وقج تؼ تظبيق الجراسة في عيشة مؽ الكميات االىمية   }العؾائج وامتالك السعخفة

وقج تؾصل الباحثان الى مجسؾعة مؽ  ( مؽ أعزاء الييأة التجريدية في تمػ الكميات.087العخاقية شسمت )
انو يسكؽ اإلفادة مؽ اليات وابعاد إدارة االحتؾاء العالي في تشسية الكفاءة  الحاتية لمسؾارد البذخية االستشتاجات أىسيا 

و ,ضخورة مشح أعزاء الييأة التجريدية الرالحيات الالزمة ألداء عسميؼ بذكل سميؼ  وكان مؽ ابخز تؾصيات الجراسة
 .الكفاءة الحاتية ألعزاء الييأة التجريديةتعديد  السبحؾثوإمكانية إدارة الكميات 
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التدؾيق الحدي 

 باألنساط وتأثيخه

الدمؾكية لمدبائؽ 

دراسة استظالعية )

آلراء عيشة مؽ 

العامميؽ في مظاعؼ 

الجرجة االولى في 

 (.محافغة كخبالء

 

 

 

 

 

ىجف البحث الى دراسة كيفية استخجام ابعاد التدؾيق الحدي بأبعاده )التدؾيق البرخي ,التدؾيق الحوقي, التدؾيق 
التدؾيق الذسي, التدؾيق الدسعي( ومجى التأثيخ باألنساط الدمؾكية لمدبائؽ) متغيخ احادي البعج(  والتي  المسدي,
 السؾجية لمجوافع البذخية في التدؾيق, وانظالقا مؽ مذكمة البحث التي مفادىا تؼ طخحو بالتداؤالت التالية: تاصبح

ما ىؾ ترؾر العامميؽ في مظاعؼ الجرجة االولى في محافغة كخبالء السقجسة عؽ مفيؾم وابعاد التدؾيق الحدي 
ما ىؾ ترؾر العامميؽ في مظاعؼ  .3 الجراسة ليا؟؟ماىي االبعاد األكثخ أىسية لمتدؾيق الحدي بحدب ادراك عيشة 

الجرجة االولى في محافغة كخبالء السقجسة عؽ االنساط الدمؾكية لمدبائؽ ومدتؾى تذخيريا ؟ ىل يعي العاممؾن في 
مظاعؼ الجرجة االولى في محافغة كخبالء السقجسة مدتؾى العالقة االرتباطية والتأثيخية بيؽ التدؾيق الحدي واالنساط 

لقج تؼ اختيار خسدة مؽ مظاعؼ الجرجة  الدمؾكية لمدبائؽ ؟ وىل يدتشج ذلػ الؾعي لسؤشخات رقسية تعكذ واقع الحال.
االولى في محافغة كخبالء لغخض إجخاء الجانب السيجاني لمبحث وىي مظعؼ ركؽ الدمظان , مظعؼ در الشرخاوي , 

رت بعيشة بذخية عذؾائية مؽ العامميؽ في ىحه السظاعؼ , واخت مظعؼ الذالل , مظعؼ ريحانة , ومظعؼ فشجق روتانا .
 .( استبانة58( استبانة كان الرالح مشيا لمتحميل االحرائي )60حيث تؼ تؾزيع )



6 
 

سعاد عبج الكاعؼ  88
 عبج الحسيج

مجرس 
 مداعج
 

 ماجدتيخ
 
 

قبؾل 
 نذخ

-0288 جامعة اىل البيت
0289 

حساية حقؾق 
اتفاقية السخأة في 

سيجاو 
والبخوتؾكؾل 
 السمحق بيا.

بجأ االعتخاف بحقؾق السخأة وبكخامتيا اإلندانية ومداواتيا بالخجل في الحقؾق والؾاجبات يتبمؾر مع إنذاء مشغسة األمؼ 

(, إذ رسخت حقؾقيا في وثائق دولية عامة وخاصة, ورغؼ التقجم السحخز في ميجان حقؾق السخأة 8945الستحجة عام )

ن التسييد ما زال قائسًا ضجىا مسا دفع الجسعية العامة لألمؼ الستحجة إلى اعتساد إعالن القزاء عمى التسييد ضج إال أ

الحي أكج بأن التسييد ضج السخأة يسثل إجحافًا أساسيًا واىانة لمكخامة اإلندانية. وقج تؾجت الجيؾد  8967السخأة لعام 

والتي دخمت حيد الشفاذ في  8979لجولية لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة في عام الجولية لألمؼ الستحجة بإبخام االتفاقية ا

وذلػ مؽ خالل إرساء قؾاعج قانؾنية لحساية حقؾق السخأة وأقخت مبجأ عجم التسييد ومبجأ السداواة بؾصفيسا  8988عام 

االتفاقية البخوتؾكؾل االختياري كآلية السبجأيؽ الحاكسيؽ لكل ما تذتسل عميو االتفاقية مؽ أحكام والتدامات, وقج الحق ب

مؽ اآلليات القانؾنية والحي يعج خظؾة ىامة في تعديد اجخاءات الحساية لمحقؾق الؾاردة فييا فزاًل عؽ ما يتستع بو مؽ 

أىسية وأحكام. كسا فخضت االتفاقية حدمة مؽ االلتدامات الجولية والقتيا عمى عاتق الجول األطخاف فييا, ولغخض دراسة 

 التقجم السحخز في تشفيحىا أنذأت االتفاقية لجشة القزاء عمى التسييد ضج السخأة كجياز لمخقابة واإلشخاف.

 
 


