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 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

 د. ليلى جار هللا خليل محمد الطائي   م:ــــــــــاالســ

   1970/   2/   11 :دتاريخ الميـال

 بغداد :مكان الوالدة

 متزوجة    الحالة الزوجية:

 1 :دد األوالدــعـــ

 ادارة التسويق  :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 استاذ مساعد  :العلميةالدرجة 

 كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة الموصل  عنوان العمل:

   هاتف العمل:

 07701849981 الموبايل:

 layla-garallah@uomsul.edu.iq  :كترونياإللالبريد 

   :رابط الصفحة الشخصية

 ادارة التسويق  التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة  
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

 : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1992 االدارة واالقتصاد  الموصل  بكالوريوس

 2001 االدارة واالقتصاد  الموصل  الماجستير

 2006 االدارة واالقتصاد  الموصل  الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2001-1993 جامعة الموصل / كلية التربية  م. مالحظ  1

2    

3    

4    

5    

6    
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 : التدريس الجامعيثالثاا   

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

 ولحد االن -2001 الموصل  االدارة واالقتصاد   1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2002-2001 مبادئ االدارة االقتصاد  1

 2004-2002 ادارة عامة  ادارة االعمال  2

 2008-2005 ادارة المواد  ادارة االعمال 3

 2011-2010 منشآت متخصصة  ادارة االعمال 4

 ادارة االعمال        5

 

 2012-2011 مناهج البحث العلمي 

 2014-2012 استراتيجية تسعير المنتجات  التسويق  6

 -2014 بحوث التسويق  التسويق  7

 ولحد االن  2017 التسويق العالمي  التسويق 8

  2018 المسؤولية االجتماعية التسويق 9

2018 -  
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ا:     عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل،الدكتوراهاطروحات )خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

العالقة بين انشطة ادارة سلسلة التجهيز وحقوق  1

 المستهلك ا

 2012 االدارة الصناعية 

دور البعد االخالقي في تعزيز خصائص مخرجات  2

 نظام المعلومات االدارية 

 2009 نظم المعلومات االدارية 

 2012 ادارة االعمال  اثر تقانة المعلومات في االبداع التسويقي  3

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

مكان  السنــة العنوان ت

 انعقادها

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 باحث  بغداد 2012 مؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية الرافدين الجامعة  1

 باحث الموصل  2012 المؤتمر العلمي الخامس لكلية االدارة واالقتصاد  2

 باحث الموصل  2013 الندوة العلمية الثانية لكلية التقنية االدارية  3

    لكلية االدارة واالقتصادالمؤتمر العلمي الثالث  4

 لللللللللللللللللللللللكلية االاال   

 باحث تكريت 2018

 باحث الموصل 2018 واالقتصاد ورشة عمل في كلية االدارة  5

 باحث الموصل 2013   لقسم التسويق االولى ورشة عمل ا 6

 باحث الموصل 2018 ة لقسم التسويق نيورشة عمل الثا 7

 باحث الموصل  2018 لقسم التسويق  لثالثةورشة العمل ا 8

9     
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  القاء حماضرات يف التعليم املستمر يف كلية االدارة واالقتصاد 

  ( رسائل 10مناقشة رسائل دبلوم عالي وماجستري العدد  ) 

  لطلبة املرحلة الرابعة واالشراف عليهم وتقيمهم مناقشة حبوث خترج 

  حضور واملشاركة يف احللقات النقاشية يف القسم العلمي 

 

 

 أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 2018/ 2017تحرير مجلة تنمية الرافدين في كلية االدارة واالقتصاد للعام الدراسي عضو في هيئة  .1

2.  
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 3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 1996 كلية الرتبية / جامعة املوصل شكر وتقدير 1

 2002 العميد /كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير         2

 2002 =/كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 3

 2002 كلية االدارة واالقتصاد/= شكر وتقدير 4

 2003 = شكر وتقدير 5

6 == = 2004 

7 = = 2005 

8 = = 2006 

9 = = 2007 

10 = = 2008 

11 = = 2009 

12 = = 2010 

13 = = 2011 

14 = = 2012 

15 = = 2013 

16 =(2) = 2017 

17 (=2) = 2018 
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 أو املرتمجة الكتب املؤلفة:عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــثاني عشر :اللغ 

 العربية .1

 االنكليزية .2

3.  

 

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


