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 المؤهالت العلمية :أوالا  

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 3/7/2011 االدارة واالقتصاد  الموصل بكالوريوس

 4/2/2016 االدارة واالقتصاد  الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 ولحد االن 21/12/2016 الموصلجامعة  تدريسي في كلية االدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    
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 : التدريس الجامعيثالثاا  

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

 ولحد االن 21/12/2016 الموصل االدارة واالقتصاد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2016 تسويق الخدمات المحاسبة 1

 2017 المسؤولية االجتماعية واالخالقية للتسويق  ادارة التسويق 2

 2017 استراتيجيات التسويق ادارة التسويق 3

 2017 التسويق الصناعي ادارة صناعية 4

 2017 نظم معلومات صناعية ادارة صناعية 5

 2018 التسويق االلكتروني ادارة التسويق 6

 2018 االدارة االستراتيجية ادارة التسويق 7

 2018 سلوك المستهلك ادارة التسويق 8
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ا:     عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

استخدام تطبيقات تقنية النانو في تعزيز  1

 المستدامالتسويق 

ورشة العمل الثانية كلية االدارة  2017

 واالقتصاد

 ورقة بحثية

 التسجيل العقاري بين الواقع والطموح 2
الندوة الخامسة عشر لكلية  2017

 الحقوق

 حضور

التسويق االلكتروني الدوائي ودوره في  3

 تعزيز اليقظة الدوائية

ورشة العمل الثالثة كلية االدارة  2018

 واالقتصاد

 ورقة بحثية

4     

5     

6     

7     
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  

  

  

  

 

 

 أو تطوير التعليمجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: املشروعات البحثية يف 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

2.  

3.  
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 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 24/12/2017 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 1

 8/1/2018 واالقتصاد / العميدكلية اإلدارة  شكر وتقدير 2

 2/7/2018 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 3

 شكر وتقدير 4
رئاسة جامعة الموصل / قسم  
 شؤون األفراد / رئيس الجامعة 

29/7/2018 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .1
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 2.  
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 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


