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ضر / مبادى ادارة االعمال ، ادارة المواد ،  تسويقية معاصرة / التسويق االخ

ادارة امدادات التسويق وادارة سلسلة التجهيز ، تسويق الخدمات ، تسويق  

الخدمات المصرفية ، نظم المعلومات التسويقية ، سلوك المستهلك ، ادارة 

التفاوض ، ادارة عالقات الزبائن ، المسؤولية االجتماعية واالخالقية للتسويق  

 راتيجيات التسويقية ، التسويق االخضر .، االست
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 : التدريس الجامعيثالثاا  

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

ولحد  10/2006/ 3 الموصل االدارة واالقتصاد  1

 االن
 

ا    قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت: رابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 مبادئ ادارة االعمال ادارة االعمال 1

 2007 مبادئ ادارة االعمال ادارة االعمال 2

 2008 ادارة المواد ادارة االعمال 3

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2001 االدارة واالقتصاد  الموصل بكالوريوس

 2006 االدارة واالقتصاد  الموصل الماجستير

 2012 االدارة واالقتصاد  الموصل الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

ولحد  10/2006/ 3 جامعة الموصل تدريسي في كلية االدارة واالقتصاد 1

 االن



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   الجودة وتقويم االداءشعبة ضمان 
 

 2008 ادارة المواد ادارة االعمال 4 

 2008 الموادادارة  ادارة االعمال 5

 2007 تسويق الخدمات المصرفية  العلوم المالية والمصرفية  6

 2008 تسويق الخدمات المصرفية  العلوم المالية والمصرفية  7

 2009 ادارة االمدادات  ادارة االعمال 8

 2010 ادارة االمدادات  ادارة االعمال 9

 2011 التجهيز امدادات التسويق وادارة سلسلة  ادارة التسويق  10

 2012 امدادات التسويق وادارة سلسلة التجهيز  ادارة التسويق  11

 2013 امدادات التسويق وادارة سلسلة التجهيز  ادارة التسويق  12

 2014 امدادات التسويق وادارة سلسلة التجهيز  ادارة التسويق  13

 2017 امدادات التسويق وادارة سلسلة التجهيز  ادارة التسويق  14

 2018 امدادات التسويق وادارة سلسلة التجهيز  ادارة التسويق  15

 2019 امدادات التسويق وادارة سلسلة التجهيز  ادارة التسويق  16

 2017 التسويق االلكتروني  ادارة التسويق  17

 2017 دراسات تسويقية معاصرة  ادارة التسويق  18

 2018 دراسات تسويقية معاصرة  ادارة التسويق  19

 2019 دراسات تسويقية معاصرة  ادارة التسويق  20

ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 

 تصميم موقع الكتروني تفاعلي

لمركز الثالسيميا في الموصل/  

 رسالة دبلوم عالي

 2013 نظم المعلومات االدارية
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ا:     فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
 ورقة بحثية  / قسم ادارة االعمال د كلية االدارة واالقتصا 2008 حماية المستهلك من منظور إسالمي 1

2 
  –استخبارات السوق وإسهامها في التوجه اإلستباقي 

دراسة تطبيقية على عينة من منظمات صناعة األثاث 
 2012 المنزلي األهلية في مدينة الموصل 

بالمؤتمر العلمي الخامس لكلية اإلدارة  

 بحث  واالقتصاد / جامعة الموصل 

3 
امكانية تبني عمليات التسويق الريادي لتعزيز األداء  

 التسويقي 
2013 

لكلية المال واالعمال / جامعة العلوم 
 االسالمية العالمية

 بحث 

4 
اثر الذكاء االستراتيجي في تعزيز أبعاد التوجه  

دراسة استطالعية ألراء القيادات اإلدارية في    السوقي
 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار 

2013 

 

 اإلدارةلكلية  السادسالعلمي  بالمؤتمر
 بحث  واالقتصاد / جامعة الموصل

5 

الخداع التسويقي كمتغير وسيط لطبيعة العالقة بين 
دراسة  قرارات الشراء االستهالكية ورضا الزبون ، 

استطالعية ألراء عينة من المنظمات البيعية الصغيرة  

 الحجم في مدينة الموصل 

2013 

 

 اإلدارةلكلية  السادسالعلمي  بالمؤتمر
 بحث  واالقتصاد / جامعة الموصل

6 
تكنولوجيا المعلومات مدخل لتحسين العملية التعليمية 

 2013 دراسة تطبيقية في كلية التمريض /
بالمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية 

 بحث  التمريض

7 
مدى إسهام التسويق الداخلي في إدارة المواهب  

دراسة استطالعية ألراء بعض القيادات /    البشرية

 اإلدارية في جامعة الموصل 
2017 

لكلية الكتاب الجامعة وبالتعاون مع جامعة 
 LUNDلوند السويدية 

 بحث 

8 
امكاني تبني الشخصنة التسويقية في ضوء  

االستخبارات التسويقية / دراسة استطالعية في عينة 

االهلية في مدينة من منظمات صناعة االثاث المنزلي 

 الموصل 
 بحث  / جامعة تكريت دلكلية االدارة واالقتصا 2018

9 
المواءمة بين االستخبارات واليقظة التسويقيتين 

وانعكاسهما على الكفاءة التسويقية / بحث استطالعي 
 لعينة من مطاعم الوجبات السريعة في مدينة الموصل 

2018 
االدارية بجامعة لكلية االقتصاد والعلوم 

 العلوم التطبيقية الخاصة / االردن
 بحث 

10 

تعلم ونمو العاملين واثره في تعزيز عمليات التسويق 
الريادي / دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين 

 في شركة اسياسيل لالتصاالت المتنقلة فرع دهوك 
2018 

لكلية االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة 
 التطبيقية الخاصة / االردنالعلوم 

 بحث 

11 
تقنيين استخدام المنتجات في ضوء تبني التسويق 

 ورقة بحثية  كلية االدارة واالقتصاد ورشة العمل الثانية 2018 العكسي )الماء انموذجًا(

12 
المواءمة بين السلوك االخالقي والربحية في التسويق 

 ورقة بحثية  لثالثة كلية االدارة واالقتصادورشة العمل ا 2018 الدوائي/ محافظة نينوى انموذجاً 
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا  

 خارج الكلية ل الكليةخاد

 زيارة اىل دار االيتام يف حمافظة نينوى عضو فريق مخاسي كرة القدم

حماضر يف برامج التعليم املستمر املقامة يف كلية اإلدارة 

 واالقتصاد
 زيارة اىل دوائر الدولة 

 تنظيم ورشة عمل مشرتكة مع كلية الصيدلة املشاركة يف احتفالية يوم اجلامعة

  

 

 أو تطوير التعليمجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  يفثامنا: املشروعات البحثية  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

2    

 

 

 العلمية احمللية والدوليةهليئات اعضوية  :تاسعا 

حماية المستهلك العراقي في ظل عضو اللجنة التحضيرية في ورشة قسم ادارة االعمال الموسومة ) .1
 .  2008( سنة  المشكالت المعاصرة

واالقتصاد / جامعة الموصل   اإلدارةلكلية  السادس العلمي  بالمؤتمر لجنة االستقبال في عضو  .2
تحديات عمل المنظمات العراقية في ظل متطلبات ) تحت شعار 2013 أيار 16  - 15المنعقد للفترة 

 .   البنى التحتية والتنمية االقتصادية(

اعمال اللجنة التحضيرية لورشة العمل الموسومة )التسويق السياحي :  عضو اللجنة التحضيرية في  .3

 .  2014  المعوقات وافاق النهوض(

ورشة العمل الثانية الموسومة االستخدام االمثل للمياه باعتماد مفاهيم  رئيس اللجنة التحضيرية ل .4
 1439/ شعبان /24الموافق   2018/ايار/  9تسويقية معاصرة   
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شتركة الموسومة )التسويق الدوائي في محافظة نينوى/ الواقع وسبل النهوض( ورشة العمل الممقرر  .5 
 هـ  1440/ ربيع االول/ 7م   الموافق  2018  /تشرين الثاني   /  15يوم  

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 ت
كتاب الشكر او اجلائزة أو 

 الشهادة التقديرية

 السنة اجلهة املاحنة

 2007/ 25/2 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد وتقديرشكر  1
 3/2007/ 13  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 2
 2007/ 12/7 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 3
 8/2007/ 13  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 4

 7/2/2008 واالقتصاد / العميدكلية اإلدارة  شكر وتقدير 5
 2/3/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 6
 4/8/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 7
 2008/ 15/9 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 8

رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / رئيس   شكر وتقدير 9
 الجامعة

28/9 /2008 

 2009/ 13/4 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 10
 13/10/2009 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 11
 2010/ 16/2 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 12
 3/8/2010 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 13
 2011/ 16/3 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 14
 9/5/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 15
 2011/ 20/6 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 16
 27/12/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 17

 شكر وتقدير 18
التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز  وزارة 

 اإلشراف والتقويم العملي / قسم اإلشراف التربوي 
8/3/2012 

 2012/ 18/4 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 19
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 2012/ 8/7  محافظة نينوى / مكتب المحافظ شكر وتقدير 20 
 2012/ 13/8 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 21
 2013/  2/  12  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 22
 2014/ 19/5 موارد البشريةكلية اإلدارة واالقتصاد / ال شكر وتقدير  23
 7/2017/ 20  رئاسة جامعة الموصل / الموارد البشرية شكر وتقدير 24
 5/12/2017  البشريةموارد كلية اإلدارة واالقتصاد / ال شكر وتقدير 25
 24/12/2017 موارد البشريةكلية اإلدارة واالقتصاد / ال شكر وتقدير 26
 8/1/2018 موارد البشريةكلية اإلدارة واالقتصاد / ال شكر وتقدير 27
 2018/ 27/2 كلية االدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير  28
 6/3/2018 واالقتصاد / الموارد البشريةكلية االدارة  شكر وتقدير  29

جامعة تكريت/ كلية االدارة واالقتصاد /اللجنة   شكر وتقدير 30
 التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث

28/3 /2018 

 2018/ 2/7  موارد البشريةكلية اإلدارة واالقتصاد / ال شكر وتقدير 31
 2018/ 29/7 الجامعةرئاسة جامعة الموصل / امانة مجلس  شكر وتقدير 32

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .1

2.  

3.  
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 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة:  


