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 المؤهالم العلمية :أوالا  

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1977 اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل بكالوريوس

 1987 اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل الماجستير

 2000 اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجب ةالوظيف م

 2006-2000 قسم إدارة االعمال مقرر قسم 1

 2006-2000 قسم إدارة االعمال وكيلة رئيس القسم 2

 2009-2006 كلية اإلدارة واالقتصاد معاون العميد للشؤون العلمية 3

 2016-2011 قسم إدارة التسويق رئيسة قسم إدارة التسويق 4

 اشبر 3ولمدة  2017 التسويققسم إدارة  منسق لموقع القسم في برطلة 5

6    
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 : التدريس الجامعيثالثاا  

 الى -من  الفترة الجامعة الجبة )المعبد / الكلية( م

 ولحد اآلن 1987 جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

 

ا    قمت بتدريسبا ي: المقررام الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم م

 2017 إدارة التسويق/ ماجستير إدارة االعمال 1

 2017 التسويق االلكتروني/ ماجستير إدارة االعمال 2

 2018 إدارة عالقام الزبائن إدارة التسويق 3

 إدارة االعمال 4
معاصرة في دراسام تسويقية 

 دكتوراه  /استراتيجيام التسويق
2008 

 1988 إدارة التسويق إدارة االعمال 5

 1988 إدارة مواد  إدارة االعمال 6

 1988 إدارة اعمال االقتصاد  7

 2012 دكتوراه /التسويق االجتماعي إدارة االعمال 8

 2018 دراسام تسويقية متقدمة/ دكتوراه إدارة التسويق 9
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 جامعة الموصل
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 1990 الخدمة المصرفيةتسويق  العلوم المالية والمصرفية  10 

 1990 السيطرة على الخزين إدارة االعمال 11

 2003 طرق بحث علمي  اليمن 12

 2003 بحوث تسويق  اليمن 13

 2017 نمم معلومام تسويقية  إدارة التسويق  14

 2015 تسويق عالمي/ ماجستير  إدارة االعمال 15

 2004 تطوير المنتج/ دكتوراه  إدارة االعمال 16

 2012 تسويق خدمة صحية/ دبلوم  إدارة االعمال 17

 2012 إدارة مواد صحية/ دبلوم  إدارة االعمال 18

 إدارة االعمال 19
دراسام تسويقية معاصرة في 

 استراتيجيام التسويق/ دكتوراه 
2013 

 2014 التسويق االبتكاري/ دكتوراه إدارة االعمال 20

ا:    عليبا تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحام الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم م

 2001 إدارة االعمال التوزيع المادي وأثره في مستويات الخدمة المقدمة للزبون  1

 2003 إدارة االعمال االتصاالت التسويقية وأثرها في السلوك الشرائي 2

 2004 إدارة االعمال التغير االستراتيجيالتوجه االستراتيجي وأثره في  3

 2004 إدارة االعمال التخطيط االستراتيجي التسويقي وأثره في جودة الخدمة المصرفية 4

 2004 إدارة االعمال تحليل عالقة مشاركة المستفيد وجودة تصميم نظام المعلومات اإلدارية وأثرها في فاعلية النظام 5

 2004 إدارة االعمال المعلومات التسويقية في معالجة األزمات التسويقيةدور نظام  6

 2004 إدارة االعمال األثر التتابعي لخصائص ونجاح نظام المعلومات اإلدارية في تحقيق الميزة التنافسية 7

 2008 إدارة االعمال نظام المعلومات اإلدارية ودورها في إدارة أداء العاملين 8
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 9 
عينة العاملين في عينة من  آلراءصوت الزبون كأداة لتحقيق الميزة التنافسية ". دراسة 

 المنظمات الصناعية في مدينة الموصل
 2006 إدارة االعمال

 2006 إدارة االعمال إدارة الجودة ودورها في تعزيز المكانة الذهنية للمنتجات 10

 2007 إدارة االعمال وأشكال التحول نحو الحكومة االلكترونية وفق منظور أخالقيتوافق مستويات التفكير القيادي  11

12 
تقويم النشاط التسويقي في المنظمات الغير ربحية دراسة استطالعية في عينة من مستشفيات 

 مدينة الموصل
 2007 إدارة االعمال

13 
دراسة تطبيقية على مستشفى في قياس جودة الخدمات الصحية  servQual اعتماد نموذج 

 ابن سينا التعليمي
 2007 إدارة االعمال

14 
دور المزيج التسويقي السياحي في تحقيق الميزة التنافسية .دراسة استطالعية في فنادق الدرجة 

 االولى في محافظة دهوك
 2007 إدارة االعمال

15 
 آلراءدور عمليات االنتباه لدى القيادات االدارية في تنمية النضج الوظيفي "دراسة تحليلية 

 عينة من المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة نينوى 
 2008 إدارة االعمال

16 
عينة من  آلراءتعبئة وتغليف المنتجات الدوائية واهميتها في الترويج "دراسة تشخيصية 

 الصيادلة في مدينة الموصل
 2009 إدارة االعمال

17 
عينة من اصحاب  آلراءامكانية تبني معرفة الزبون لتعزيز االداء التسويقي " دراسة تحليلية 

 الجاهزة في مدينة الموصل لأللبسةالمنظمات الصغيرة 
 2010 إدارة االعمال

 2010 إدارة االعمال دراسة حالة –استخدام معايير تقيم االداء في المنظمات الصحية  18

  إدارة االعمال المعلومات التسويقية وفقا لفلسفة التوجه نحو الزبون وابتكار المنتجتطوير نظام  19

 2010 إدارة االعمال عينة من المديرين في دائرة صحة نينوى  آلراءتدريب العاملين وتقييمه دراسة استطالعية  20

 2011 إدارة االعمال المعرفة التسويقية واثرها في ادارة االزمات 21

 2010 إدارة االعمال جودة نظام المعلومات االدارية ودورها في تحسين القدرات التسويقية 22

23 
على الفاعلية التسويقية ، دراسة حالة  وانعكاسهالتكامل بين التوجه السوقي والمزيج التسويقي 

 في الشركة الوطنية لصناعة االثاث المنزلي / قطاع مختلط / مدينة الموصل
 2010 إدارة االعمال

24 
التكامل بين االستخبارات والشخصنة التسويقيتين وانعكاسهما على عمليات التسويق الريادي ، 

 دراسة في عينة من منظمات صناعة االثاث المنزلي االهلية في مدينة الموصل
 2010 إدارة االعمال

25 
تطوير تطبيقات المستفيد النهائي  من انظمة المعلومات االدارية في اطار التفكير االبداعي 

 والتمكين_دراسة تطبيقية في جامعةالموصل
 2011 إدارة االعمال

26 
التسعير واثرها في تعزيز الحصة السوقية ، دراسة تحليلية الراء عينة من العاملين  استرايتيجات

 في معمل االلبسة ولدي
 2010 إدارة االعمال

 2008 إدارة االعمال االلتزامات االخالقية واثرها في المزيج التسويقي االبتكاري  27
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 2007 إدارة االعمال دور ابعاد التسويق بالعالقة في تعزيز رضا الزبون  28 

29 
مدراء فنادق  آلراءدراسة تحليلية  التسويقي_ اإلبداعالثقافة التسويقية واسهاماتها في تعزيز 

 الدرجة االولى في محافظة اربيل
 2012 إدارة االعمال

30 
الدرجة دراسة تحليلية لعينة من فنادق  قيمة الزبون المدركة واسهاماتها في تعزيز االحتفاظ به_

 االولى في المنطقة الشمالية
 2012 إدارة االعمال

 2012 إدارة االعمال تسويق تنافسية استراتيجيةوالفرص التسويقية لبناء   االستراتيجيةالموائمة بين اليقظة  31

 2013 إدارة االعمال على قدرات ذكاء االعمال المستندة المعرفةالتدقيق المعرفي كمدخل لبناء بوابات  32

33 
استخبارات الزبون واسهاماتها في االيصائية الفردية _دراسة استطالعية آلراء عينة من مكاتب 

 التصميم والتنفيذ الهندسي في العراق
 2013 إدارة االعمال

 2011 إدارة االعمال في سلوك التسويق الريادي وتأثيرهماتحليل العالقة بين القيادة االستراتيجية والذكاء التسويقي  34

  إدارة االعمال في تحسين االداء المنظمي وتأثيرهابعض وظائف الموارد البشرية  35

 2009 إدارة االعمال التسويقيالعناصر االساسية للمزيج االخضر وانعكاساتها على األداء  36

 2018 إدارة االعمال التكامل بين التسويق الداخلي وااللتزام الوظيفي واسهامه في تحسين جودة حياة العمل 37

 2006 إدارة االعمال ادارة جودة العمل ودورها في تعزيز المكانة الذهنية للمنتجات 38

 2013 إدارة االعمال معالجتهاتحليل وتشخيص التحديات التسويقية وسبل  39

 

ا:    فيبا تالتي شاركالعلمية والندوام المؤتمرام سادسا

 انعقادهامكان  السنــة العنوان م
 نوع المشاركة  

) بحث /  

بوستر  

 حضور( 

 بحث جامعة تكريت 2009 دور االمكانات الذاتية في تعزيز التنمية الشاملة 1

2 
االعمال المعاصرة  التحديات التي تواجه منظمات 

 "االزمة المالية العالمية واالفاق المستقبلية
 بحث كلية العلوم االدارية والمالية في جامعة فيالديلفيا 2009

3 
حماية المستهلك العراقي في ظل 

 المشكالت المعاصرة
 ندوة جامعة الموصل/ كلية اإلدارة واالقتصاد 2008
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4 

المستشفيات  االساليب الحديثة في ادارة 
 والمؤسسات الصحية

 بحث المؤتمر السنوي االول لجامعة الموصل 2009

5 
اعتماد القدرات العلمية إلعادة الهيكلية والتحديث 

 اإلداري واالقتصادي والمالي في العراق
 بحث المؤتمر العملي السادس لجامعة كربالء 2011

6 
  –الفرص  –االقتصاد العراقي " التحديات 

 المستقبل 
2010 

المؤتمر الوطني االول والعلمي العاشر لكلية 
 اإلدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية

 بحث

7  2012 
المؤتمر العلمي الرابع لكلية االقتصاد  
 والعلوم االدارية بجامعة العلوم التطبيقية 

 بحث

8 
تطوير الواقع دور البحث العلمي في 

 الصحي والبيئي للمجتمع 
2012 

في المؤتمر العلمي الوطني العاشر في 
 جامعة الموصل/كلية التمريض 

 بحث

9  2012 
المؤتمر العلمي الثاني للكلية التقنية  

 االدارية بغداد 

 بحث

 2012 الريادة وذكاء االعمال في المنظمات العراقية  10
االدارة  المؤتمر العلمي الخامس لكلية 
 واالقتصاد جامعة الموصل 

 بحث

 2012 الريادة وذكاء االعمال في المنظمات العراقية  11
المؤتمر العلمي الخامس لكلية االدارة  

 واالقتصاد جامعة الموصل 
 بحث

12 
تحديات عمل المنظمات العراقية في ضل  

 متطلبات البنية التحتية والتنمية االقتصادية
2013 

العلمي السادس لكلية االدارة  المؤتمر 
 واالقتصاد 

 بحث

13 
تحديات عمل المنظمات العراقية في ضل  

 متطلبات البنية التحتية والتنمية االقتصادية
2013 

المؤتمر العلمي السادس لكلية االدارة  
 واالقتصاد 

 بحث

14 
اليات وطرائق حديثه في تدريس العلوم  

 اإلدارية للدراسات العلمية
 بحث ورشة عمل لقسم ادارة االعمال 2012

15 
التسويق السياحي / المعوقات وافاق 

 النهوض 
2013 

ورشة العمل االولى والتي اقامها قسمي 
ادارة التسويق وادارة المؤسسات السياحية  

 والفندقية 

 بحث
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16  2014 

المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة 
 السليمانية التنمية البشرية في مدينة 

 بحث

17  2013 

المؤتمر العلمي االول لتنمية التعليم  
معهد االدارة   -التقني القطاعات اإلدارية
 الرصافة

 بحث

 2014 إدارة االزمات في عالم متغير 18
المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث 

 عشر المقام في جامعة الزيتونة 
 بحث

19 
المنتهية  مشاريع بحوث التخرج للمراحل 
 بين الواقع واليات التطوير 

 

الورشة التي اقامها قسمي ادارة االعمال  
ونظم المعلومات االدارية في كلية االدارة  

 واالقتصاد / جامعة الموصل 

 بحث

 2017 بالعلم نرتقي بالمجتمع  20
المؤتمر الدولي لكتاب الجامعة بالتعاون  

 مع جامعة لوند السويدية 
 بحث

 2017 نرتقي بالمجتمع بالعلم  21
المؤتمر الدولي لكتاب الجامعة بالتعاون  

 مع جامعة لوند السويدية 
 بحث

22 
اقتصاد المعرفة وتنمية المجتمعات / 

 التحديات والفرص 
2018 

المؤتمر العلمي الدولي المنظم بالتعاون 
مع معهد البحوث والدراسات االفريقية / 

 جامعة القاهرة 

 بحث

23 
االستثمار والتمويل في محافظة صالح  

 الدين
2018 

بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة 
 واالقتصاد / جامعة تكريت 

 بحث

24 
االستثمار والتمويل في محافظة صالح  

 الدين
2018 

بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة 
 واالقتصاد / جامعة تكريت 

 بحث

25 
محافظة صالح  االستثمار والتمويل في 
 الدين

2018 
بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة 

 واالقتصاد / جامعة تكريت 
 بحث

26 
االستثمار والتمويل في محافظة صالح  

 الدين
2018 

بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة 
 واالقتصاد / جامعة تكريت 

 بحث
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 2017 االبتكار واالبداع 27

االماراتية الكندية  المؤتمر االول للكلية 
 الجامعية 

 بحث

28 
تطبيقات الكترونية فعالة ومجتمع عراقي رقمي 

 ومعرفي
2018 

المؤتمر الدولي االول للتقنيات االلكترونية  
 في جامعة ديالى 

 بحث

 2013 دور االبتكار التسويقي في ترقية إدارة المؤسسات 29

الملتقى الدولي حول دور االبتكار  
ترقية ادارة المؤسسات / التسويقي في  

 جامعة سيدي بلعباس 

 بحث

30 
اقتصاد المعرفة وتنمية المجتمعات/التحديات 

 والفرص
2018 

المؤتمر العلمي الدولي المنظم بالتعاون 
مع معهد البحوث والدراسات االفريقية في  

 االردن-مصر/ عمان
 بحث

31 
األساليب الحديثة في إدارة المستشفيات 

 والمؤسسات الصحية
 حضور المؤتمر العلمي األول/ دائرة صحة نينوى  2009

32 
دور البحث العلمي في تطوير الواقع الصحي  

 للمجتمع
2012 

المؤتمر العلمي الوطني العاشر كلية  
 التمريض/ جامعة الموصل

 بحث

33 
التحول االلكتروني في المنظمات العراقية بين 

 الواقع والطموح
2014 

المشاركة في الندوة العلمية الثالثة للكلية  
 التقنية اإلدارية 

 حضور

 

 

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 خارج الكلية ل الكليةاخد

 المشاركة في دورات التعليم المستمر

دراسة عن ترتيب المخازن والسجالت والمستندات 
التابعة لقسم الصيدلة والمستلزمات الصحية التابعة  

 لرئاسة صحة نينوى 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

المشاركة في دورات اإلدارات الوسطى/المركز القومي 
 للتطوير واالستشارات اإلدارية رئاسة الجامعة 

دائرة   –المشاركة في دورات مركز التدريب المهني 
كهرباء نينوى المشاركة في دورة التعبئة والترويج في  
التسويق الدوائي في كلية الصيدلة جامعة الموصل  

 ة بعنوان الترميز العموديبمحاضر 

القاء محاضرة في كلية االدارة واالقتصاد عن )العنف ضد 
 (المرأة 

المشاركة في دورة التعبئة والترويج في التسويق الدوائي  
في كلية الصيدلة جامعة الموصل بمحاضرة بعنوان  

 الترميز العمودي

 
للعلوم اعارة إلى الجمهورية اليمنية / جامعة حضر موت 

 2002-2001والتكنولوجيا للفصل الدراسي االول للعام 

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
األسلوب المقترح لتوزيع السلع االستهالكية باستخدام نظرية 

 صفوف االنتظار
 1991 الرافدين مجلة تنمية 

 1992 مجلة تنمية الرافدين  أهمية استخدام الترميز للسلع المعروضة داخل المتجر 2

3 
اختيار موقع متاجر المفرد وأشكالها السائدة حاليًا وسبل تطويرها 

 دراسة عن متاجر المفرد في محافظة نينوى  –
 1993 مجلة تنمية الرافدين 

 1993 مجلة تنمية الرافدين  استخدامات البيع التلقائي 4

 1996 مجلة تنمية الرافدين  السيطرة على الخزين باستخدام تحليل باريتو 5

6 
أساليب تخزين وتدفق المواد الصيدالنية على مستشفى ابن سينا 

 التعليمي
 1994 مجلة تنمية الرافدين 

 1997 الرافدين مجلة تنمية  الموقع وأثره في تسويق الخدمات المكتبية 7

 2001 مجلة تنمية الرافدين  تقييم أداء القناة التسويقية/دراسة نظرية 8



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2002 مجلة تنمية الرافدين  قنوات تسويق الخدمة 9 

 2003 مجلة تنمية الرافدين  الصراع وأثره في الخيارات البديلة إلدارة القناة 10

 2003 مجلة تنمية الرافدين  للزبون النقل وأثره في مستوى الخدمة المقدمة  11

 األسس والمفاهيم –التدقيق التسويقي  12
الجامعة   –مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد 

 المستنصرية
2004 

13 
تقييم األداء في تقديم الخدمات الصحية بالتطبيق على إحدى  

 المستشفيات في محافظة نينوى 
 2004 منشور في مجلة تنمية الرافدين 

 2004 مجلة تنمية الرافدين منشور في  المزيج التسويقي المصرفي وأثره في رضا الزبون  14

 تسويق الخدمات الصحية وأثره في رضا المرضى  15
  –منشور في مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد 

 الجامعة المستنصرية
2005 

16 

 آلراءدراسة تحليلية  –التسويق المباشر وأثره في السلوك الشرائي 
عينة من وكالء السلع االستهالكية المعمرة ومستهلكيها في مدينة 

 الموصل 

كلية   –منشور في مجلة بحوث مستقبلية 
 الحدباء الجامعة 

2007 

 2009 وث مستقبليةمنشور في بح التخطيط االستراتيجي التسويقي واثره في جودة الخدمة المصرفية  17

منشور في مجلة تكريت للعلوم االدارية  جودة العمل االداري ودورها في تعزيز المكانة الذهنية للمنتجات 18
 االقتصادية

2009 

 نظم المعلومات التسويقية ودورها في إدارة االزمات التسويقية 19
المؤتمر العلمي السادس لجامعة   منشور في

فيالدلفيا ، االردن ، عمان ، الموسوم "االزمة  
 المالية العالمية واالفاق المستقبلية" 

2010 

 2012 مجلة تنمية الرافدين  التسويق بالعالقة ودوره في تعزيز رضا الزبون  20

 2014 مجلة تنمية الرافدين منشور في  حركة حماية المستهلك ودورها في نشر الوعي االستهالكي 21

 2012 منشور في مجلة التقني تعبئة وتغليف المنتجات الدوائية واهميتها في الترويج 22

23 
التوجه نحو السوق واسهامه في تطبيق المنهج المتكامل الدارة 

 االزمات التسويقية
 2012 مجلة تنمية الرافدين منشور



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
24 

الناجحة واسهامها في المزيج  متطلبات االيصائية الفردية 
 التسويقي

 2012 مجلة تنمية الرافدين منشور في 

25 
المرتكزات االساسية لإلبداع التسويقي واسهاماتها في حل 

 المشكالت االدارية
 

منشور في وقائع المؤتمر العلمي العاشر  
 لكلية التمريض/جامعة الموصل 

2012 

26 
  آلراءاثر شركاء المعرفة في تعزيز الحصة السوقية/دراسة تحليلية 

 عينة من المنظمات البيعية صغيرة الحجم 
الجامعة  /مجلة االدارة واالقتصاد
 المستنصرية

2013 

27 

دور ادارة عالقات الزبون في تحقيق والئه /دراسة استطالعية  
مدينة لعينة من العاملين في عدد من المصارف االهلية في 

 الموصل 
 2013 منشور في مجلة تنمية الرافدين 

28 
المدراء  آلراءعناصر بناء الثقافة التسويقية دراسة تشخيصيه 

 2015 في مجلة جامعة كركوك منشور  العاملين في فنادق الدرجة االولى في محافظة اربيل

29 

دور التمكين في تطوير تطبيقات المستفيد النهائي / دراسة  
عينه من مسؤولي  الشعب اإلدارية في   آلراءاستطالعيه تحليليه 

 كليات جامعة الموصل
 3013 تنمية الرافدين  منشور في مجلة

30 
دور التسويق االلكتروني في تعزيز قيمة الزبون المدركة /دراسة  

 في مجلة تنمية الرافدين   منشور الفندقية في مدينة السليمانيةلعينه من المنظمات 

المؤتمر العلمي 
السادس لكلية 

اإلدارة 
 واالقتصاد

 2014 مقبول للنشر في مجلة تنمية الرافدين تشخيص انواع اليقظة االستراتيجية في قطاع االتصاالت المتنقلة 31

32 

االستراتيجيات التسويقية اسهام الفرص التسويقية المتاحة في تبني 
التنافسية دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في شركة زين  

 لالتصاالت المتنقلة في مدينة الموصل . 

مقبول للنشر في المجلة العلمية لكلية االدارة 
 2014 واالقتصاد جامعة تكريت

33 
التسويقية/ دراسة  امكانية تعزيز الكفاءة التسويقية في ضوء التحالفات 

 2018 منشور في مجلة تنمية الرافدين  استطالعية آلراء عينة من العاملين في المصرف االهلي العراقي 

34 

مساهمة جودة نظام المعلومات االدارية في تحسين العمليات  
التسويقية / دراسة تحليلية آلراء مديري المصارف االهلية في  

 مدينة الموصل 
 2015 المجلة العربية لإلدارة منشور في 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

35 

االبداع االداري ودوره في تحسين االداء الوظيفي / دراسة  
استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة  

 االدوية والمستلزمات الطبية

مقبول في المؤتمر الدولي العلمي االول في  
 جامعة جيهان

2014 

36 

التسويقي في اطار الثقافة التسويقية دراسة  تعزيز االبتكار 
استطالعية آلراء المديرين لفنادق الدرجة االولى في محافظة  

 اربيل

مقبول في الملتقى الدولي حول دور االبتكار 
ة المؤسسات /جامعة التسويقي في ترقية ادار 

 الجزائرسيدي بلعباس/ 
2013 

 معالجتهاواقع التحديات التسويقية وسبل  37
مقبول في المؤتمر الدولي االول للكتاب 
 الجامعة بالتعاون مع جامعة لوند السويدية 

2017 

38 

بعض وظائف الموارد البشرية ودورها في تحسين االداء  
المنظمي/ دراسة تحليلية آلراء عينة من المدارس الثانوية في  

 مدينة الموصل 

مقبول في المؤتمر الدولي االول لكلية  
الكتاب الجامعة وبالتعاون مع جامعة لوند 

 LUNDالسويدية 

2017 

39 

دور الذكاء التسويقي في تبني سلوكيات التسويق الريادي / دراسة  
استطالعية ألصحاب القرار في عينة من المصارف االهلية في  

 اقليم كوردستان 

العلمية لكلية االدارة منشور في المجلة  
 واالقتصاد في جامعة تكريت

المؤتمر العلمي 
الثالث لكلية 

االدارة 
 واالقتصاد

40 

دور القيادة االستراتيجية في تبني سلوكيات التسويق الريادي 
دراسة استطالعية ألصحاب القرار في عينة من المصارف  /

 االهلية في اقليم كوردستان 

المجلة العلمية لكلية االدارة مقبول للنشر في 
 واالقتصاد جامعة تكريت

2017 

41 
اختبار انموذج لقدرات ذكاء االعمال في البيئة العراقية / دراسة  

 حالة في شركة االتصاالت المتنقلة )كورك(
مقبول للنشر في مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 2017 االقتصادية

42 
قدرات ذكاء االعمال العالقة  الوسائط االجتماعية المستندة الى 
 واالثر

مقبول في مجلة جامعة كركوك للعلوم 
 االدارية واالقتصادية 

2017 

43 
 صوت الزبون ودوره في تحقيق المزايا التنافسية / دراسة الراء
 2013 منشور في مجلة تكريت للعلوم االدارية العاملين في عينة من المنظمات الصناعية في مدينة الموصل 

44 
العوامل المؤثرة في االنتباه لدى القيادات االدارية ودورها في  

 النضج الوظيفي
مقبول في المؤتمر العلمي االول لبيئة 

 التعليم التقني للقطاعات االدارية 
2013 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
45 

 (FaceBookتحليل العالقة بين مواقع التواصل االجتماعي )
 والتسويق الواردي

مقبول للنشر في مجلة جامعة كركوك للعلوم 
 االدارية واالقتصادية 

2018 

46 
استثمار جودة المعلومات في تطوير القدرات التسويقية / دراسة  

 مديري المصارف االهلية في مدينة الموصل  تحليلة الراء
مقبول في المؤتمر العلمي الثالث لكلية  

 االدارة واالقتصاد 
 جامعة تكريت

47 

التفكير االبداعي في تطوير تطبيقات المستفيد النهائي في انظمة 
المعلومات االدارية / دراسة استطالعية تحليلية الراء عينة من 

 مسؤولي الشعب االدارية في كلية االدارة واالقتصاد 

مقبول في المؤتمر العلمي الثالث لكلية  
 االدارة واالقتصاد 

 جامعة تكريت

48 
متطلبات ادارة االزمات التسويقية في الشركة  تحليل وتشخيص 

 العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية
مقبول في المؤتمر العلمي الموسوم )ادارة  

 االزمات في عالم متغير(
االردن / 

 جامعة الزيتونة

 2018 الرافدينمقبول للنشر في مجلة تنمية  دور المزيج التسويقي الخدمي في المنظمات غير الربحية 49

50 
الذكاء التسويقي ودوره في ادارة االزمات التسويقية /دراسة  
 استطالعية لعينة من المصارف االهلية في اقليم كوردستان 

مقبول في المؤتمر العلمي االول للكلية  
 2017 االماراتية الكندية

51 
تشخيص وتحليل مداخل المعرفة التسويقية في الشركة العامة  

 لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في نينوى 

مقبول في المؤتمر العلمي الدولي الموسوم  
)اقتصاد المعرفة وتنمية المجتمعات( 

 التحديات والفرص عمان / االردن
2018 

52 

بناء المعرفة ومشاركتها وفقا لفلسفة الوسائط االجتماعية ضمن  
عينة من   آلراءالسياق المنظمي / العالقة واالثر دراسة تحليلية 

 المدراء في شركة االتصاالت المتنقلة في مدينة كركوك

مقبول في المؤتمر الدولي االول للتطبيقات 
 االلكترونية في جامعة ديالى 

2018 

53 

امكانية تبني الشخصنة التسويقية في ضوء االستخبارات 
التسويقية / دراسة استطالعية في عينة من منظمات صناعة  

 االثاث المنزلي االهلية في مدينة الموصل 

مقبول في المؤتمر العلمي الثالث لكلية  
 االدارة واالقتصاد 

2018 

 للعاملين التمكين االداري واثره على التفكير االبداعي  54
المؤتمر العلمي الدولي السادس المشترك 

بين الجامعة االردنية وجامعة القدس 
 المفتوحة

2018 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة  دور الذكاء التسويقي في تبني سلوكيات التسويق الريادي 55

 واالقتصاد 
2018 

 2018 منشور في مجلة تنمية الرافدين  التحالفات التسويقيةامكانية تعزيز الكفاءة التسويقية في ضوء   56

 2018 ل للنشر في مجلة تكريتمقبو  دور ادارة الجودة التسويقية في تعزيز سلسلة ربحية الرضا  57

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 ت
الشكر او اجلائزة أو الشهادة كتاب 

 التقديرية
 السنة اجلهة املاحنة

 28/9/2008 رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير 1

 4/8/2008 العميد شكر وتقدير 2

 2/7/2008 العميد شكر وتقدير 3



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 17/7/2008 العميد شكر وتقدير 4 

 30/3/2008 العميد شكر وتقدير 5

 20/4/2008 العميد شكر وتقدير 6

 7/2/2008 العميد شكر وتقدير 7

 11/7/2007 العميد شكر وتقدير 8

 12/3/2007 العميد شكر وتقدير 9

 20/3/2002 العميد شكر وتقدير 10

 19/10/2005 مدير عام الدائرة القانونية واالدارية  وتقدير شكر 11

 17/7/2004 العميد شكر وتقدير 12

 19/5/2004 ادارة االعمالرئيس قسم  شكر وتقدير 13

 28/3/1988 العميد شكر وتقدير 14

 27/3/1994 العميد شكر وتقدير 21

 15/3/2001 العميد شكر وتقدير 22

 20/3/2002 العميد شكر وتقدير 23

 24/7/2002 العميد شكر وتقدير 24

 3/10/2002 العميد شكر وتقدير 25

 26/1/2003 جامعة حضر مومعميد كلية البندسة /  شكر وتقدير 26

 30/7/2003 العميد شكر وتقدير 27

 19/2/2004 العميد شكر وتقدير 28

 23/5/2004 العميد شكر وتقدير 29

 17/4/2005 العميد شكر وتقدير 30

 13/7/2005 العميد شكر وتقدير 31



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 18/7/2005 العميد شكر وتقدير 32 

 11/12/2005 العميد شكر وتقدير 33

 4/4/2006 العميد شكر وتقدير 34

 17/7/2006 العميد شكر وتقدير 35

 12/3/2007 العميد شكر وتقدير 36

 18/6/2007 العميد شكر وتقدير 37

 12/9/2007 العميد شكر وتقدير 38

 12/11/2007 العميد شكر وتقدير 39

 7/2/2008 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 40

 2/7/2008 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 41

 17/7/2013 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 42

 18/4/2012 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 43

 13/5/2013 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 44

 6/11/2013 كلية الحدباء الجامعة شكر وتقدير 45

 19/5/2014 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 46

 18/8/2018 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 47

 18/7/2005 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 48

 17/7/2006 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 49

 12/3/2007 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 50

 12/11/2007 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 51

 شكر وتقدير 52
هيئة التعليم التقني /الكلية التقنية 

 االدارية بغداد
 

 12/2/2013 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 53



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 3/1994 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 54 

 13/7/2005 واالقتصادكلية االدارة  شكر وتقدير 55

 29/3/2009 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 56

 21/11/1996 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 57

 30/3/1995 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 58

 شكر وتقدير 59
موم للعلوم والتكنلوجيا جامعة حضر 

 كلية البندسة والبترول 
26/11/2003 

 7/5/2009 كلية االدارة واالقتصاد وتقديرشكر  60

 16/6/2009 دائرة صحة نينوى شكر وتقدير 61

 10/11/2009 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 62

 22/9/2011 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 63

 6/8/1981 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 64

 13/4/2009 االدارة واالقتصادكلية  شكر وتقدير 65

 7/5/2009 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 66

 11/7/2007 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 67

  عميد الكلية التقنية االدارية شكر وتقدير 68

 21/11/1996 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 69

 30/3/1995 واالقتصادكلية االدارة  شكر وتقدير 70

 6/11/2003 مكتب نائب رئيس جامعة حضر موم شكر وتقدير 71

 15/3/2001 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 72

 20/3/2002 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 73

 24/7/2002 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 74

 3/10/2002 واالقتصادكلية االدارة  شكر وتقدير 75



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 20/3/2002 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 76 

 3/7/1980 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 77

 1/7/1980 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 78

 6/8/1981 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 79

 3/10/1985 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 80

  كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 81

 23/5/2004 عميد كلية البندسة شكر وتقدير 82

 5/9/2010 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 83

 22/9/2011 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 84

 7/5/2009 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 85

 21/6/2009 مدير عام صحة نينوى شكر وتقدير 86

 17/7/2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 87

 2/11/2017 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 88

 8/1/2018 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 89

 24/2/2017 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 90

 9/3/2017 االدارة واالقتصادكلية  شكر وتقدير 91

 27/2/2018 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 92

 20/3/2018 كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 93

 28/3/2018 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت شكر وتقدير 94

 29/6/2009 رئاسة جامعة الموصل شكر وتقدير 95

 

 أو املرتمجة املؤلفةالكتب  :عشر يحاد 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
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 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .1

 اللغة االنكليزية  .2
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 .CDيتم تسليم نسخة على مالحمة: 


