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       عثذهللا عثذانحق خًيظ جًعح انصًيذعي    ى:ــــــــــاالعــ

 2895-4- 55 :دذاسيخ انًيـال

 انًىصم :يكاٌ انىالدج

 يرضوج انحانح انضوجيح:

 3 :ذد األوالدــعـــ

 َظى يعهىياخ اداسيح :صـصـخـرــان

  :ًُصةانـ

 ياجغريش :انذسجح انعهًيح
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 هاذف انعًم:

 71173776272 انًىتايم:
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 انًؤهالخ انعهًيح :أوالا   

 

  : انرذسج انىظيفيثاَياا  

 

 

 : انرذسيظ انجايعيثانثاا  

 انً -يٍ  انفرشج انجايعح انجهح )انًعهذ / انكهيح( خ

 5728-5723 انًىصم كهيح اإلداسج واالقرصاد 2

 

 

 

 حانذسج

 انعهًيح

 انراسيخ حانكــهيــــ حانجايع

 5776 اإلداسج واالقرصاد انًىصمجايعح  تكانىسيىط

 5723 واالقرصاداإلداسج  انًىصمجايعح  انًاجغريش

    انذكرىساِ

    أخشي

 انً -انفرشج يٍ  حانجه حانىظيف خ

 5722-5771 اإلداسج واالقرصادكهيح  و. تاحث 2

 5723-5722 اإلداسج واالقرصادكهيح  تاحث 5

 5728-5723 اإلداسج واالقرصادكهيح  يذسط يغاعذ 3
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 قًد ترذسيغها ي: انًقشساخ انذساعيح انرساتعاا   

 انغُـــــح انًـــــادج انقغـــى خ

 5723-5725 يثادئ إداسج االعًال إداسج االعًال 2

 5724-5723 ثياَاخانقىاعذ  إداسج االعًال 5

 5724-5723 انحاعىب ذطثيقاخ إداسج االعًال 3

 5729-5721 إداسج انًىاسد انثششيح َظى انًعهىياخ االداسيح 4

 5729-5721 عهً انحاعىب اقرصاديحذطثيقاخ  االقرصاد 5

 5729-5721 يثادئ االحصاء االقرصاد 6

 5728-5729 إداسج انًىاسد انثششيح َظى انًعهىياخ االداسيح 1

 5728-5729 عهً انحاعىباقرصاديح ذطثيقاخ  االقرصاد 9

 

 عهيها دانري أششف( انًاجغريش سعائم ,اطشوحاخ انذكرىساِ)خايغاا:  

 انغُــح ىـــانقغ األطشوحح أو انشعانح اعى خ

2    

5    

 فيها دانري شاسكانعهًيح وانُذواخ انًؤذًشاخ عادعاا:  

 اَعقادهايكاٌ  انغُــح انعُىاٌ خ
َىع 

 انًشاسكح 

) تحث / 

تىعرش 

 حضىس(

2 
انرعاوٌ االنكرشوَي في إطاس انحىعثح انغحاتيح 

 اًَىرج يقرشح نهًُظًاخ االكاديًيح  –

 تاحث استيم -جايعح جيهاٌ  5724
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دساعح اثش ذطثيق انحكىيح االنكرشوَيح عهً 

 ذحغيٍ االداء انًُظًي

دساعح اعرطالعيح ذحهيهيح آلساء عيُح يٍ 

 انعايهيٍ في يذيشيح جىاصاخ استيم

 تاحث كشتالءجايعح  5729

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةخاد

لدراساتًاالمشاركةًفًًلجانًاستقبالًطلبةً

 االولٌة
 

لدراساتًاطلبةًالمًملفاتًاستلجنةًالمشاركةًفًً

 العلٌا
 

  وثائقًتدقٌقعضوٌةًلجنةًالمشاركةًفًً

  الجردعضوٌةًلجنةًالمشاركةًفًً

 ًمتحانٌةالنًاالجالالمشاركةًفًًعضوٌةً

 ًالمشاركةًفًًعضوٌةًلجنةًالسمنر

المشاركةًفًًاللجنةًالفرعٌةًلوضعًاستراتٌجٌةً

ًالكلٌة

 

المشاركةًفًًعضوٌةًلجنةًإدارةًالموقعً

ًااللكترونً

 

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1 ً ًالمنظمات ًفً ًالعامة ًالسحابٌة ًالحوسبة ً-تطبٌقات

 انموذجًمقترحًللمنظماتًالتعلٌمٌةًالعراقٌة

 2102 مجلة تنمية الرافدين
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 2 ً ًفً ًالمعلومات ًجودة ًدراسةًانعكاسات ًاألزمات إدارة

ً ًالتحتٌة ًوالبنى ًالعملٌات ًمركز ًفً خلٌةًً-استطالعٌة

 إدارةًالكوارثًفًًنٌنوى

للعلوم  مجلة تكريت

 اإلدارية واالقتصادية

2102 

ًتحسٌنً 3 ًعلى ًااللكترونٌة ًالحكومة ًتطبٌق ًاثر دراسة

دراسةًاستطالعٌةًتحلٌلٌةًآلراءًعٌنةًً-ًاالداءًالمنظمً

 مدٌرٌةًجوازاتًاربٌلمنًالعاملٌنًفًً

مجلة كربالء للعلوم 

 االدارية

2102 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

1.  

2.  

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

( كتاب شكر ألنشطة 25عشرين )خمسة واكثر من 1ً

 متنوعة

 2102-2112 عميد الكلية

شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي االول لكلية العلوم 2ً

 اربيل -جامعة جيهان  –اإلدارية والمالية 

 –كلية العلوم اإلدارية والمالية 

 اربيل -جامعة جيهان 

2102 

شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي العاشر لكلية اإلدارة 3ً

 كربالءجامعة  –واالقتصاد 

 –كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة كربالء

2102 

مركز نينوى لالستشارات  شهادة مشاركة في ورشة كيفية اعداد التقرير الصحفي4ً

 والتطوير

2102 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

0   

2   

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 انهغح انعشتيح .2

5.  

          


