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ة إلعلمية(  )إلسير

 إلبحوث إلمنشورة إلمقبولة وإلمخططه : 

 عنوإن إلبحث:  إالنجازنسبة 

 عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي 
Professor of Management Information Systems, Thi-Qar University 

Verified email at utq.edu.iq 
Information SystemsInformation technology 

TITLE 
CITED BY 

YEAR 
Studying the effect of institutional pressures on the intentions to 

continue green information technology usage 
AADJASH Enayah 

Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility 4 (4), 1-20 31
 9137 

ن خصائص إلبيانات إلضخمة وجودة إلقرإر:إلدور إلوسيط لسلوك إخفاء إلمعرفة  إلعالقة بير
 يفش م.د.عبد إلهادي رشك م.قاسم متعبأ.د.عبد إلعظيم در 

 12-3(, 29) 31مجلة إلكوت للعلوم إالقتصادية وإالدإرية 
9193 

ي إالدإء إلتنظيمي إلمعتمد عىل تقنية إلمعلومات :إلبعد 
ن
تأثير آليات حوكمة تقنية إلمعلومات ف

ي متغير وسيط إتيج   إلفكري للتكامل إالسير
 بار إلزياديإالستاذ إلدكتور عبد إلعظيم دريفش ج

 362-336(, 9) 33مجلة إلمثتن للعلوم إالدإرية وإالقتصادية 
9193 

ي مكاسب تنافسية مستمدة من إلحوسبة 
ي جتن

ن
درإسة تأثير قابليات إنظمة إلمعلومات ف

كات  ي عينة من إلشر
ن
إلسحابية :إلدور إلوسيط لنجاح توظيف إلحوسبة إلسحابية درإسة ف

ي محافظة 
ن
ة إلحجم ف  …صغير

 57-24(, 2) 31إلمثتن للعلوم إالدإرية وإالقتصادية  مجلة
9191 

ي ؤدإرة مخاطرها من خالل عمليات إإلدإرة 
ن
تشخيص تأثير ؤمكانيات مدير تقنية إلمعلومات ف

 إلرشيدة لتقنية إلمعلومات
 إالستاذ إلدكتور عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي

 314-335(, 1) 92مجلة إالدإرة وإالقتصاد 
9137 

إء ي ممارسات تقنية إلمعلومات إلخضن
 قياس جاهزية جامعة سومر لتبتن

 بيدإء حميد وعبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي
 311-61(, 1) 12مجلة إلكوت للعلوم إالدإرية وإالقتصادية 

9137 
ي أدإء 

ن
إتيجية أنظمة إلمعلومات عىل إلرضا عن مساهمة نظام إلمعلومات ف درإسة تأثير إسير

كات  ي محافظة ذي قارإلشر
ن
ة إلحجم ف  صغير

 إالستاذ إلدكتور عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي
 313-21(, 2) 37مجلة إالدإرة إلعامة 



9137 
ي محافظة 

ن
ة إلحجم ف كات صغير ي إلشر

ن
درإسة تأثير إلقوى إلمؤسسية عىل إتجاهات إلمديرين ف
ونية ي من إلمخلفات إألكير

ي إلتخلص إلبيت 
 ذي قار نحو تبتن

 إلعظيم دريفش جبار عبد 
 34-92(, 315) 92مجلة إلعلوم إالقتصادية وإالدإرية 

9136 
Studying the effect of institutional pressures on intention the managers 
of Small enterprise at Thi-Qar province to adopt environmental disposal 

of electronic waste 
AAD Jabbar 

Managerial Studies Journal 19 (30), 1-26  9136 
ي نوإيا إالستمرإر باستخدإم موإقع إلتوإصل إالجتماعي إلحكومية 

ن
تشخيص إلعوإمل إلمؤثرة ف

 ((درإسة عىل عينة من طلبة كلية إإلدإرة وإالقتصاد/جامعة ذي قار))
 عبد إلعظيم دريفش وقاسم متعب
 339-66(, 2) 42مجلة إلعلوم إالدإرية وإالقتصادية 

9135 
ة إلحجم كات صغير ي إلشر

ن
ن تخطيط إألعمال وتخطيط تقنية إلمعلومات ف  إلتكامل بير

 عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي
 7-3(, 3) 3مجلة إلكوت إلجامعة 

9135 
Determination Of Perceived Risk Effect On Manager's Attitude Toward 

Outsourcing 
 ر إلزياديعبد إلعظيم دريفش جبا

TANMIAT AL-RAFIDAIN 33 (102)  9133 
ي محافظة 

ن
ة إلحجم ف كات صغير ي إلشر

ن
تشخيص أثر إلمخاطرة إلمدركة عىل إتجاهات إلمديرين ف

إتيجية إالعتماد عىل إلمصادر إلخارجية لتطوير أنظمة إلمعلومات  ذي قار نحو ؤسير
 عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي

 939-361(, 319) 11تنمية إلرإفدين 
9133 

ة إلحجم كات صغير ي إدإء إلشر
ن
ي لتقنية إلمعلومات ف إتيج   قياس تأثير إالستخدإم إالسير

 عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي
 327-334(, 3) 1مجلة إلعلوم إالدإرية 

9117 
إتيجية تقنية  ن إسير ي تمهد إلسبيل لتحقيق إلتكامل بير

تشخيص عوإمل إلنجاح إلحرجة إلتر
إتيجية إلمنظمة  إلمعلومات وإسير
 عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي

 63-26(, 1) 93إلمجلة إلعرإقية للعلوم إالقتصادية 
9117 

ن بجامعة ذي  ي نوإيا إلعاملير
ن
إستخدإم أسلوب تحليل إلمسار لتشخيص إلعوإمل إلمؤثرة ف

نيت  قارلإلتيان بسلوك إستخدإم إالنير
 اديعبد إلعظيم دريفش جبار إلزي

 69-31(, 1) 33مجلة إلعلوم إالقتصادية وإالدإرية 
9117 

ي توإجه ؤدإرة أنظمة إلمعلومات باستخدإم إلتحليل إلهرمي درإسة تحليلية 
تحديد إلتحديات إلتر



ي إلنارصية
ن
ي عينة من إلمنظمات إلصناعية ف

ن
 ف

 عبد إلعظيم دريفش جبار إلزيادي
 34-93(, 91) 4إلمجلة إلعرإقية لعوم إالدإرية 

9117 
ن  ي جامعة ذي قار باستخدإم مقياس إلفجوة بير

ن
قياس جودة خدمة أنظمة إلمعلومات ف

 SERVQUAL) )إالدرإكات وإلتوقعات 
 عبد إلعظيم دريفش جبار

 64-33(, 1) 53مجلة إالدإرة وإالقتصاد /إمستنضية 
9117 

إم مستخدمي أنظمة إلمعلومات إلمحوسبة 
ن إلكشف عن أنماط إلير

ي إستخدإمهم إلطوعي لها باستخدإم وأثرها 
ن
 …ف

 
 

ة إلعلمية(  )إلسير

 إلنشاطات إلعلمية وإلطالبية : 

 إسم إلنشاط:  تاريخه

 
إف عىل إلرسائل وإالطاريــــح الربعة طالب ماجستير   إالشر

  

  

  

 
 

ة إالدإرية(  )إلسير

 إلمناصب , إلمهام ,وإللجان إلمكلف بها : 

 عنوإن إلتكليف :  تاريخه

 كلية إإلدإرة وإالقتصاد/جامعة سومرعميد   

ي جامعة ذي قار 
ن
 مدير إلشؤون إإلدإرية ف

 
 

ة إلوظيفية(  )إلسير

ي  تاريخه
 إلتدرج إلوظيفن

 
 

 
 



 
 


