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 أوالً: المؤهالت العلمية ●

رجة الد

 العلمية
 التاريخ الكــليــــة الجامعة

 2001 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 2006 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 2016 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

    أخرى

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي  ●

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 
ة تدريسي في كلية االدار

 واالقتصاد
 ولحد االن 1/7/6001 جامعة الموصل

 مدير ادارة 2
جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد

1/9/6001-

1/9/6009 

3 
مسؤول الموقع البديل لقسم 

 ادارة االعمال

جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد
6010-6017 

 مدير التعليم المستمر 4
جامعة الموصل/كلية االدارة 

 صادواالقت
6019-6010 

 مقرر قسم ادارة االعمال 5
جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد
 لحد االن -6010
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 ثالثاً: التدريس الجامعي ● 

 الى –الفترة من  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 لحد االن - 1/7/6001 الموصل االدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 مبادئ ادارة االعمال ادارة االعمال 1

 2007 مبادئ ادارة االعمال ادارة االعمال 2

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 3

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 4

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 5

 2007 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 6

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 7

 2009 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 8

 2010 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 9
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 2011 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 10 

 2012 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 11

 2013 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 12

نظم  /ادارة االعمال 13

 المعلومات االدارية
 2014 موارد البشريةادارة ال

14 
/االدارة ادارة االعمال

/نظم المعلومات الصناعية

 االدارية

 2015 البيئة/ادارة جودة موارد البشريةادارة ال

15 
ادارة راس المال /موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 الفكري/ادارة المنظمة/السلوك التنظيمي
2016 

16 
ادارة راس المال /موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 الفكري/ادارة المنظمة/السلوك التنظيمي
2017 

17 
س المال ادارة را/موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 الفكري/ادارة المنظمة/السلوك التنظيمي
2018 

18 
 لوريوس ا/بكموارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 وماجستيرودبلوم 
2019 

 2019 ادارة راس المال الفكري ادارة االعمال 19

20 
 لوريوس ا/بكموارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 وماجستيرودبلوم 
2020 

 2020 الوقت إدارة/   ادارة راس المال الفكري ادارة االعمال 21

 

 خامساً: )اطروحات الدكتوراه, رسائل الماجستير( التي أشرفت عليها ●

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة أو الرسال ت

1 
دور تمكين العاملين في تحقيق 

 االستغراق الوظيفي
 2019 ادارة االعمال

2    

3    
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 4    

5    

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها ●

 

 مكان انعقادها السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

 ورقة بحثية كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال 2008 ر إسالميحماية المستهلك من منظو 1

2 
 األنشطة تحقيق في وأثره االستراتيجي الخيار

 اللوجستية
2016 

دولي لكلية العلوم المؤتمر العلمي ال
 بحث االقتصادية والعلوم التجارية /جامعة البليدة

3 
األداء امكانية تبني عمليات التسويق الريادي لتعزيز 

 التسويقي
2013 

كلية المال واالعمال / جامعة العلوم 

 االسالمية العالمية
 بحث

4 
اثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز أبعاد التوجه 

السوقي دراسة استطالعية ألراء القيادات اإلدارية في 
 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

2013 

 

المؤتمر العلمي السادس لكلية اإلدارة 
 بحث صاد / جامعة الموصلواالقت

5 
تكنولوجيا المعلومات مدخل لتحسين العملية التعليمية 

 / دراسة تطبيقية في كلية التمريض
2013 

المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية 
 التمريض

 بحث

6 
مدى إسهام التسويق الداخلي في إدارة المواهب 

البشرية / دراسة استطالعية ألراء بعض القيادات 
 إلدارية في جامعة الموصلا

2017 
كلية الكتاب الجامعة وبالتعاون مع جامعة 

 LUNDلوند السويدية 
 بحث

7 

تبني الشخصنة التسويقية في ضوء  ةامكاني
االستخبارات التسويقية / دراسة استطالعية في عينة 
من منظمات صناعة االثاث المنزلي االهلية في مدينة 

 الموصل
 بحث كلية االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت 2018

8 
علم ونمو العاملين واثره في تعزيز عمليات التسويق ت

الريادي / دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين 
 في شركة اسياسيل لالتصاالت المتنقلة فرع دهوك

2018 
كلية االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة 

 االردنالعلوم التطبيقية الخاصة / 
 بحث

9 
بلورة النضج الوظيفي لدى االفراد دور القيادة التحويلية يف 

 العاملني
2019 

/جامعة  2المؤتمر الدولي الثاني ريس 
 باندرما

 بحث

10 
 قطاعفي ال التسويقي التخطيط االستراتيجي

 منظور لجودة تحسين نمط الحياة:  الرياضي
2019 

دولي لكلية العلوم المؤتمر العلمي ال
 القتصادية والعلوم التجارية /جامعة البليدةا

 بحث
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 2019 دور ادارة الوقت في ادارة االزمات االدارية 11

المؤتمر العلمي الدولي لجمعية ادارة 
االعمال العلمية العراقية بالتعاون مع كلية 

 االدارة واالقتصاد جامعة السليمانية
 بحث

12 
ات البشرية ودورها في تمكين االفراد ءالكفا

 بحث مجلة جامعة االنبار 2019 العاملين

13 
لواقع تجارب المدارس االهلية في  إداريةرؤية 

 2018 محافظة نينوى
 اإلدارةجامعة الموصل / كلية 

 االعمال إدارةقسم /واالقتصاد
 مشاركة

 2019 تطويرهاوسبل  محافظة نينوى في األمنية اإلدارة 14
 /واالقتصاد اإلدارةجامعة الموصل / كلية 

 االعمال إدارةقسم 

 مشاركة

 2019 النتاجات العلمية إدارة 15
 /واالقتصاد اإلدارةجامعة الموصل / كلية 

 االعمال إدارةقسم 

 مشاركة

 2020 االزمات إدارةدور القيادة التحويلية في  16
جامعة  اإلداريةمؤتمر مواجهة االزمات 
 تكريت

 بحث

17 
 إدارةدور تقنيات المعلومات واالتصاالت في 

 ازمة فايروس كورونا

2020 

/ واالقتصاد اإلدارةجامعة الموصل / كلية 
 قسم نظم المعلومات االدارية

 مشاركة

 الصفوف االلكترونية واالشراف عليها  إدارة 18
2020 

/ واالقتصاد اإلدارةجامعة الموصل / كلية 
 الصناعية اإلدارةقسم 

 مشاركة

 

 سابعاً: األنشطة العلمية األخرى ●

 

 خارج الكلية ليةداحل الك

 زيارة الى دار االيتام في محافظة نينوى عضو فريق خماسي كرة القدم

محاضر في برامج التعليم المستمر المقامة في كلية 

 اإلدارة واالقتصاد
 زيارة الى دوائر الدولة 

 
زيارة الى مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة في 

 نينوى
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التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  ثامنا: المشروعات البحثية في مجال ●

 التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية ●

1.  

6.  

 

 

 

 عاشراً: كتب الشكر, الجوائز وشهادات التقدير ●

 ت
كتاب الشكر او الجائزة أو 

 الشهادة التقديرية
 لسنةا الجهة المانحة

 25/2/2007 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 1

 13/3/2007  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 2

 12/7/2007 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 3

 13/8/2007  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 4

 7/2/2008 ة واالقتصاد / العميدكلية اإلدار شكر وتقدير 5

 2/3/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 6
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 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد
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 4/8/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 7 

 15/9/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 8

 شكر وتقدير 9
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 لجامعةرئيس ا
28/9/2008 

 2009 /13/4 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 10

 13/10/2009 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 11

 16/2/2010 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 12

 3/8/2010 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 13

 16/3/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد قديرشكر وت 14

 9/5/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 15

 20/6/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 16

 27/12/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 17

 18/4/2012 / العميدكلية اإلدارة واالقتصاد  شكر وتقدير 18

 8/7/2012  محافظة نينوى / مكتب المحافظ شكر وتقدير 19

 13/8/2012 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 20

 2013 /2 /12  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 21

 19/5/2014 كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير  22

 20/7/2017  رئاسة جامعة الموصل / الموارد البشرية شكر وتقدير 23

 5/12/2017  كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير 24

 24/12/2017 كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير 25

 8/1/2018 كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير 26

 27/2/2018 كلية االدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير  27

 6/3/2018 كلية االدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير  28
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 شكر وتقدير 29 
جامعة تكريت/ كلية االدارة واالقتصاد /اللجنة 

 التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث
28/3/2018 

 2/7/2018  لية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشريةك شكر وتقدير 30

 شكر وتقدير 31
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 رئيس الجامعة
18/4/2016 

 شكر وتقدير 32
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 رئيس الجامعة
13/2/2017 

 شكر وتقدير 33
اد / رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفر

 رئيس الجامعة
22/2/2016 

 شكر وتقدير 34
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 رئيس الجامعة
16/7/2018 

 2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 35

 2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 36

 

 حادي عشر: الكتب المؤلفة أو المترجمة ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 عشر : اللغــاتثاني  ●

 اللغة العربية .1

             اللغة الكردية .6


