االسم :د .نجم عبدهللا الحميدي
الجنسية  :سورية
مواليد 1970/1/3 :
الحالة االجتماعية  :متزوج
المرتبة العلمية :استاذ
0933336638
052226386
E- mail : nalhomaidi@hotmil.com
2001:
دكتوراه الفلسفة في ادارة االعمال من جامعة حلب بتقدير امتياز وبمعدل قدره
تصميم نظام دعم للقرارات االستراتيجية بالتطبيق على القطاع المصرفي في سورية
المنشورات
 -ɪكتب محكمة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

المدخل إلى نظم المعلومات  :عام 2003
نظم المعلومات االدارية مدخل معاصر ( :عام )2005
نظم المعلومات االدارية  :عام 2006
إدارة االنتاج والعمليات  :عام 2005
االساليب الكمية 2007 :
نظم دعم القرار :عام 2008
استخدام الحاسوب في ادارة االعمال عام 2009 :
نظم المعلومات  :عام 20069

 - ɪاالبحاث :
-1
-2
-3
-4
-5
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التنمية االدرية واثرها على انتاجية العمل  .مجلة بحوث جامعة حلب  ,العدد  20لعام 1997
نظام معلومات المصرف  ,مجلة بحوث جامعة حلب العدد  24لعام 1999 ,
تصميم نظام دعم للقرارات االستراتيجية بالتطبيق على القطاع المصرفي في سورية  ,مجلة بحوث جامعه حلب
العدد  27لعام – 2001
خصائص المنظمات الصناعية الصغيرة  /دراسة ميدانية في محافظة أربد  /مجلة بحوث جامعة حلب العدد 44
لعام 2006
الشبكة المعرفية ودورها في تعزيز القدرات االبتكارية لمنظمات صناعة األدوية االردنية  ,مجلة بحوث جامعة
حلب العدد  45لعام 2006
نظام االنتاج االٌني واثره على الكفاءة االنتاجية في شركة إلبا هاوس لصناعة الحافالت االردنية  /دراسة ميدانية
 /مجلة بحوث جامعة /

 -7دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية دراسة
ميدانية مجلة بحوث جامعة حلب العدد  /8/لعام 2013
 -8دور نظم المعلومات المحوسبة في تحسين كفاءة وفعالية اتخاذ القرارات في المؤسسة العامة لالتصاالت في
الحسة دراسة ميدانية مجلة بحوث جامعة حلب العدد  /7/لعام 2013
 -9نظام معلومات التسويق واثره في اختيار قنوات التوزيع – دراسة ميدانية على شركات الصناعات الغذائية في
مدينة حلب – مجلة بحوث جامعة الفرات العدد  /64/لعام 2010
دور نظام تخطيط المتطلبات المادية في تحسين االداء التشغيلي بالتطبيق على المؤسسة العامة لصناعة
-10
الجرارات  ,مجلة بحوث جامعة الفرات العدد  /16/لعام 2011

انشطة ومهام علمية
-1
-2
-3
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-6
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مدير فرع جامعة الفرات بالحسكة للعام الدراسي  2015-2014حتى تاريخه
عميد كلية االقتصاد الثانية بالحسكة للعام الدراسي 2014/2013
عميد كلية االقتصاد الثانية بالحسكة للعام الدراسي 2013/2012
عميد كلية االقتصاد بدير الزور جامعة الفرات للعام الدراسي 2011/2010
عميد كلية ادارة االعمال  +نائب رئيس الجامعة للشؤون االدارية والطالبية  2008/2007جامعة الجزيرة
الخاصة بدير الزور
عميد كلية إدارة االعمال  2009/2008جامعة الجزيرة الخاصة بدير الزور
رئيس قسم نظم المعلومات االدارية  ,من  2004حتى  2007جامعة االسراء  ,عمان  ,االردن  ,ونائب العميد
للشؤون العلمية بنفس الفترة .

البلدان التي زارتها :
-1
-2
-3
-4

جمهورية روسيا االتحادية ( مؤتمر سوتشي للحوار الوطني )
الجمهورية االيرانية االسالمية  2015بعثة رسمية بدعوة من جمعية التأخي االسالمية
المملكة العربية السعودية بقصد اداء فريضة الحج 2005
المملكة االردنية الهاشمية  :إعارة للتدريس في الجامعات االردنية

االنتماء السياسي والمهام الحزبية :
 -1بعثي عضو عامل فرع دير الزور لحزب البعث العربي االشتراكي  .الرقم الحزبي ()957978
 -2عضو قيادة فرقة االقتصاد األولى  ,شعبة الشهيد عدنان المالكي فرع جامعة حلب
 -3مفرغ بالمكتب االقتصادي القطري رئيس قسم التخطيط والدراسات األستراتيجية.

