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  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1979 كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  بكالوريوس

 5/7/2005 كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  الماجستير

 15/5/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 1988-1979 كلية اإلدارة واالقتصاد معاون مالحظ  1

 1995-1988 كلية اإلدارة واالقتصاد مالحظ /مديرة افراد  2

 2000-1995 كلية اإلدارة واالقتصاد مساعد باحث/ مدير االفراد  3

 2005-2000 كلية اإلدارة واالقتصاد أبحاث اقدم / مديرة االفرادرئيسة  4

 2011-2005 كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس مساعد 5

 لحد االن -2011 كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس  6
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 : التدريس الجامعيثالثاا   

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

 ن ولحد اال -11/7/95 جامعة الموصل  كلية اإلدارة واالقتصاد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006و  2005 نظم معلومات تسويقية  قسم نظم المعلومات  1

  2008ولغاية  2005 استراتيجية التسويق  قسم إدارة االعمال  2

و  2014ولغاية  2011 مبادئ إدارة االعمال  قسم إدارة التسويق  3

2017  

  2017ولغاية  2014 استراتيجيات تسويقية  قسم إدارة التسويق 4

  2017ولغاية  2014 دراسات تسويقية معاصرة  قسم إدارة التسويق 5

  2017ولغاية  2014 تسعير منتجات  قسم إدارة التسويق 6

  2017ولغاية  2014 المسؤولية االجتماعية واألخالقية  قسم إدارة التسويق 7

  2017ولغاية  2014 اتصاالت تسويقية متكاملة  قسم إدارة التسويق 8
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ا:     عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 
دور التسويق الداخلي في تعزيز جودة  

 الخدمة الصحية المقدمة  

قسم إدارة االعمال / رسالة الدبلوم العالي  

 التخصصي في إدارة المستشفيات  
2013  

2 
معايير الخدمة الصحية من وجهة نظر 

 المريض  

قسم إدارة االعمال / رسالة الدبلوم العالي  

 2015 التخصصي في إدارة المستشفيات 

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة  العنوان ت

) بحث / بوستر 

 1 حضور(
الريادة وذكاء االعمال في 

 المنظمات العراقية 
2012  

المؤتمر العلمي الخامس لكلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة الموصل 
 بحث 

  2014 إدارة االزمات في عالم متغير  2

 ( لالعمال13المؤتمر  العلمي  الدولي السنوي )

جامعة الزيتونة األردنية كلية االقتصاد والعلوم 

 اإلدارية  

 بحث مستل 

 بحث مستل  الكلية اإلماراتية الكندية الجامعة  / المؤتمر االول  2018 الذكاء التسويقي  3

4 
اقتصاد المعرفة وتنمية 

 المجتمعات / التحيات والفرص 
2018  

مؤتمر علمي دولي منظم بالتعاون مع معهد البحوث 

 والدراسات االفريقية جامعة القاهرة/ عمان األردن 
 بحث مستل

5 
ندوة فلسفة التوجه نحو البيئية 

 الخضراء 
 بحث   الموصل جامعة /الكلية التقنية اإلدارية   2013

 بحث  جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد   2018 ندوة الكهرباء خدمة وجباية  6

7 

 

 

 بحث  الموصل جامعة /كلية اإلدارة واالقتصاد   2018 ندوة االستخدام األمثل للمياه 
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8 

ندوة التسويق الدوائي في 

 محافظة نينوى 
 بحث  جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد   2018

9 
ندوة الفساد اإلداري والمالي 

 وسبل المعالجة 
 حضور  الموقع البديل / دهوك   2017

10 
ندوة المخدرات والمسكرات 

 خطورة امنية ومجتمعية 
 حضور  جامعة الموصل   2018

11 

ورشة العمل االولى والتي 

اقامها قسمي ادارة التسويق 

وادارة المؤسسات السياحية 

والفندقية بعنوان التسويق 

المعوقات وافاق  -السياحي 

 النهوض 

 بحث كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الموصل  2014

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 دوارات التعليم املستمر  اشراف وتقييم ومناقشة البحوث والرسائل العلمية 

 ندوات علمية  تقييم ومناقشة حبوث الطلبة 

  املشاركة يف الندوات العلمية والورش 

  عضوية اللجان العلمية والدورات  

  املشاركة يف احللقات النقاشية 
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 أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

   يوجد ال 2

3    

4    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 اليوجد                .1

2.  

3.  

 

 

 التقديرشهادات واجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

1 

تثمينا للجهود اليت بذلت يف االشراف على شكر وتقدير /

واالقتصاد  مبوجب كلية اإلدارة التدريب العملي لطلبة كليتنا 

 /9 /15يف  3074 /3/9مكتب تدريب الطلبة املرقم 

1982 

 1982 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 1982 كلية اإلدارة واالقتصاد تثمينا للجهود املبذولة يف أداء االعمال املوكلة شكر وتقدير / 2
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اليها واخالصها ودقتها يف أدائها ال يسعنا اال نقدم هلا الشكر  

 /3 /9والتقدير متمنني هلا دوام املوفقية باالمر اإلداري املرقم 

 1982 /5 /31يف  1737

3 

جلهودها املبذولة يف االشراف على التدريب شكر وتقدير /

يف  13074 /9 /3كتبنا املرقم الصيفي لكلبة كليتنا مبوجب 

15/ 9/ 1982 

 1982 كلية اإلدارة واالقتصاد 

4 

جلهودها املبذولة ولقيامها باالعمال املوكلة هلا شكر وتقدير 

 /3 /9خري قيام وكل ما يعهد اليها مبوجب كتاب رقم 

 1983 /10 /18يف   6765

 1983 كلية اإلدارة واالقتصاد 

5 

جلهودها املبذولة القيمة يف اجناز معامالت االفراد شكر وتقدير 

وحتملها عبئ العمل بدال من زمالئها امللتحقني باجليش 

 /27/2يف   862 /3 /9الشعيب مبوجب الكتاب املرقم 

1985 

 1985 كلية اإلدارة واالقتصاد 

6 
يف  4583 /3 /9( دينار  باالمر اإلداري 30نقدية )مكافئة 

12/ 10/ 1985 
 1985 اإلدارة واالقتصاد كلية 

7 
يف  532 /3 /9( دينار  باالمر اإلداري 30مكافئة نقدية )

15/ 1/ 1986 
 1986 كلية اإلدارة واالقتصاد 

8 

ملساهمتها البناءة وجهودها اخلرية يف اجناز اضخم شكر وتقدير 

وادق عملية تعداد العام للسكان مبوجب كتاب وزارة التخطيط 

يف  20 /2 /12448اىل اجلهاز املركزي للحصاء املرقم 

24/10/ 1987  

 1987 وزارة التخطيط 

9 

 /3 /9اإلداري املرقم  ( دينار باالمر25مكافئة نقدية )

لقيامها بواجبات وظيفتها بكل  5/7/1988 3851

 اخالص وتفاني 

 1988 كلية اإلدارة واالقتصاد 
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10 

جلهودها املبذولة يف أداء االعمال املوكلة اليها شكر وتقدير 

يف  6164 /3 /9بالشكل املرضي مبوجب الكتاب املرقم 

26/ 10/ 1990  

 1990 كلية اإلدارة واالقتصاد 

11 

( الف دينار جلهودها املبذولة يف االعمال 40مكافئة نقدية )

 /12 /26يف  9/3/7569املوكلة هلا باالمر اإلداري املرقم 

1990  

 1990 كلية اإلدارة واالقتصاد 

12 
( دينار الخالصها يف عملها وتفانيها باالمر 70)مكافئة نقدية 

  1991 /7 /11يف  1189 /29اإلداري املرقم 
 1991 كلية اإلدارة واالقتصاد 

13 

( دينار جلهودها املبذولة اجليدة يف أداء 90نقدية ) مكافئة

 /9اإلداري املرقم  باألمر باإلخالصاعملها وكما اتسم عملها 

 1991 /10 /19يف  3949 /3

  1991 كلية اإلدارة واالقتصاد 

14 
( دينار الخالصها يف عملها وتفانيها 100مكافئة نقدية )

  1991 /12 /11يف  5742 /3 /9باالمر اإلداري املرقم  
 1991 كلية اإلدارة واالقتصاد 

15 
( جلهودها املبذولة بصورة جيدة مبوجب 80مكافئة نقدية )

  1992 /4 /2يف  1362 /3 /9االمر املرقم 
 1992 كلية اإلدارة واالقتصاد 

16 

( دينار لقيامها برتتيب وتصنيف االضابري 30مكافئة نقدية )

 /9الشخصية وتنفيذ اإلجراءات مبوجب االمر اإلداري املرقم 

 1992/  2/6يف  2164 /3

 1992 كلية اإلدارة واالقتصاد 

17 

 /1991خالل العام الدراسي ( دينار 150مكافئة نقدية )

 /10 /17يف  4173 /3 /9باالمر اإلداري املرقم  1992

1992  

 1992 كلية اإلدارة واالقتصاد 

18 
( دينار جلهودها املبذولة يف الكلية باالمر 200مكافئة نقدية )

  1992 /11 /25يف  6516 /9/3اإلداري املرقم 
  1992 كلية اإلدارة واالقتصاد 

  1993 كلية اإلدارة واالقتصاد  ( دينار جلهودها املبذولة يف الكلية باالمر100مكافئة نقدية ) 19
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   1993 /3 /18يف  1328 /9/3اإلداري املرقم  

20 
( دينار جلهودها املبذولة خالل العام 70مكافئة نقدية )

  1993 1/9يف  9/3/7916الدراسي باالمر اإلداري املرقم 
  1993 كلية اإلدارة واالقتصاد 

21 

( دينار جلهودها املبذولة يف اجناز 500مكافئة نقدية )

وحتديث استمارات بنم املعلومات الوظيفي وسجالت احلذف 

 /19/6يف  9/3/2445ملدة سنة كاملة باالمر اإلداري 

1995  

 1995 كلية اإلدارة واالقتصاد 

22 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف حتديث استمارات بنك 

 املعلومات الوظيفي وتنظيم وترتيب املخازن يف شعبة االفراد

واملوظفني مبوجب كتاب  وترميز االضابري للسادة التدريسني

  1997 /13/1يف  156 /9/3االفراد املرقم 

  1997 كلية اإلدارة واالقتصاد 

23 

شكر وتقدير من رئيس اجلامعة جلهودها ملبذولة وحلصوهلا 

على املرتبة األوىل وبدرجة امتياز يف الدورة اخلاصة بعمل 

االفراد مبوجب كتاب جامعة املوصل  / مكتب رئيس اجلامعة 

مع منحها قدم  1990 /11/8يف  5570 /9/10املرقم 

ب مدته شهر واحد ألغراض العالوة والرتفيع القادمني مبوج

يف  5570 /9/10االفراد املرقم  /كتاب جامعة املوصل 

11/8/1999 

 1999 كلية اإلدارة واالقتصاد 

24 

جلهودها املبذولة والتزامها بالدوام الرمسي شكر وتقدير 

يف  9/3/4962مبوجب كتاب االفراد املرقم 

4/11/1999 

 1999 كلية اإلدارة واالقتصاد 

25 
شكر جلهودها املبذولة يف جلنة املشرتيات مبوجب كتاب 

  2000 /4 /24يف  9/3/1020االفراد املرقم 
 2000 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 2000 كلية اإلدارة واالقتصاد شكر جلهودها الطيبة واملبذولة يف استقبال الطلبة اجلدد للعام  26
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للدراسة املسائية مبوجب كتاب الكلية  2001 /2000 

 16/12/2000يف  4570 /9/3االفراد 

27 

شكر جلهودها املبذولة يف اجناز استمارة بنك املعلومات 

الوظيفي والتحديثات اليت طرأت على منتسيب كليتنا مبوجب 

 /2يف  1122 /3 /9كتاب الكلية / االفراد املرقم 

4/2001  

  2001 كلية اإلدارة واالقتصاد 

28 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف اعمال اللجنة اخلاصة برتتيب 

سجالت التعبئة مبوجب كتاب الكلية / االفراد املرقم 

  2001 /14/8يف  9/3/2695

  2001 كلية اإلدارة واالقتصاد 

29 

شكر اللتزامها يف دورة الطباعة يف وحدة احلاسبة للفرتة من 

 /9/3 بكتبنا املرقم 14/8/2001 – 2001 /5/8

  28/8/2001يف  2880

 2001 كلية اإلدارة واالقتصاد 

30 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة واملخلصة خالل العطلة الصيفية 

يف  4480 /9/3مبوجب كتاب الكلي االفرد املرقم 

31/10/ 2001  

  2001 كلية اإلدارة واالقتصاد 

31 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة واملتميزة وعدم متتعها بالعطلة 

مع مكافئة مببلغ  2002 /2001الصيفية للسنة الدراسية 

يف  692 /3 /9( دينار مبوجب كتاب الكلية املرقم 7000)

16/ 2/ 2002  

  2002 كلية اإلدارة واالقتصاد 

32 

شكر جلهودها املبذولة يف ترتيب خمازن شعبة االفراد بشكل 

يف   1080 /9/3منتظم مبوجب كتاب كليتنا االفراد املرقم 

13/ 3/ 2002  

  2002 كلية اإلدارة واالقتصاد 

  2002 كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير جلهودها املبذولة من قبلها والتزامها بالدوام  34
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مبوجب كتاب كليتنا االفراد  1/4/2002الرمسي لليوم  

  2002 /4 /7يف  1411 /3 /9املرقم 

35 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف اعمال وحدة التسجيل 

متحان الكفاءة باللغة وتهيئتها مبناسبة جناحها املتميز يف ا

( دينار مبوجب كتاب 5000اإلنكليزية مع مكافئة مقدارها )

   2002 /5 /26يف  2158 /9/3كليتنا االفرد املرقم 

  2002 كلية اإلدارة واالقتصاد 

36 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف تدقيق االستمارات اخلاصة 

ضابري الشخصية ملنتسيب الكلية من بوحدة املعلوماتية مع اال

 /20/6يف  2842 /3 /9التدريسيني مبوجب كتابنا املرقم 

2002  

  2002 كلية اإلدارة واالقتصاد 

37 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة وعدم متتعها بالعطلة الصيفية 

يف  2942 /9/3مبوجب كتابنا املرقم  2002-001للعام 

6/ 7/ 2002  

 2002 قتصاد كلية اإلدارة واال

38 

يف  شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف شعبة االفراد ولقبوالتها

 -2002الدراسات العليا / ماجستري إدارة االعمال للعام 

 /10 /17يف  5191 /3 /9بكتبنا املرقم  2003

2002  

  2002 كلية اإلدارة واالقتصاد 

39 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف مواصلة عملها يف شعبة االفراد 

رغم التحاقها بالدراسات العليا والذي يعرب عن والء متميز 

  2002 /11 /5يف  5749 /3 /9لكليتنا املرقم 

  2002 كلية اإلدارة واالقتصاد 

40 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة احلثيثة وتعاونها من اجل تطوير 

اإلداري يف كلية التمريض مبوجب كتاب كلية التمريض الكادر 

   2003 /5/10يف  1045املرقم 

  2003 كلية اإلدارة واالقتصاد 

  2003 كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير جلهودها املبذولة املتميزة يف اعمال االفراد مبوجب  41



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  2003 /9/10يف  9/3/2788كتاب الكلية االفراد املرقم  

42 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف إعادة تدقيق سجالت وقوائم 

واالداريني مبوجب السلم  الرواتب ومستحقات التدرسيني

 /14يف  973 /9/3اجلديد بكتاب الكلية / االفراد املرقم 

3/ 2004  

  2004 كلية اإلدارة واالقتصاد 

43 

شكر وتقدير جلهودها املتميزة يف إعمال االفراد على اكمل وجه 

 /5 /6يف  9/3/1751مبوجب كتاب الكلية االفراد املرقم 

2004  

  2004 د كلية اإلدارة واالقتصا

44 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف اعمال بنك املعلومات الوظيفي 

مبوجب  2004 /31/12ولغاية  2004 /1/1للفرتة من 

  2005 /5 /30يف  2214 /9/3الكتاب املرقم 

  2005 كلية اإلدارة واالقتصاد 

45 

إمتام املفوضية العليا للنزاهة شكر وتقدير جلهودها املبذولة 

وارساهلا يف املوعد احملدد مبوجب كتابنا وكافة منتسيب الكلية 

  2005 /7 /5يف  2647 /3 /9املرقم 

  2005 كلية اإلدارة واالقتصاد 

46 
مالك كليتنا لعام يف إمتام القيمة شكر وتقدير جلهودها 

2006  
  2006 كلية اإلدارة واالقتصاد 

47 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف تدقيق امللفات الشخصية 

ملنتسيب كليتنا من املوظفني والتدرسني مبوجب الكتاب املرقم 

  2006 /4 /5يف  9/3/1763

  2006 كلية اإلدارة واالقتصاد 

48 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة واخالصها يف إدارة وحدة االفراد 

 2075 /9/3كتابنا املرقم يف الكلية لفرتات طويلة مبوجب 

  2006 /4 /23يف 

  2006 كلية اإلدارة واالقتصاد 

49 
شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف اعمال اللجنة االمتحانية 

يف  3447 /9/3لكتاب املرقم )الدور األول( مبوجب ا
 2006  كلية اإلدارة واالقتصاد 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2006 

50 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف اعمال اللجنة االمتحانية 

 /7 /12يف  9/3/4403وبشكل دقيق مبوجب كتابنا 

2007  

  2007 كلية اإلدارة واالقتصاد 

51 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف اللجنة االمتحانية للدراستني 

 -2006العليا واالولية الصباحية واملسائية للعام الدراسي 

العلمية مبوجب كتاب الكلية / االفراد الرقم  لألقسام  2007

  2008 /2 /7يف  922 /9/3

  2008 كلية اإلدارة واالقتصاد 

52 

يف تنفيذ االمتحانات واملراقبة شكر وتقدير جلهودها املبذولة 

طالب مبوجب كتاب الكلية  2000واعداد النتائج حلوالي 

  2009 /3 /29يف  2011 /9/3االفراد املرقم 

  2009 كلية اإلدارة واالقتصاد 

53 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة من قبلها يف اعمال اللجنة 

( مبوجب كتب الكلية 2009-2008االمتحانية للعام )

  2009 /7/7يف  4315 /9/3االفراد املرقم 

  2009 كلية اإلدارة واالقتصاد 

54 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف االمتحانات التكميلية يف 

ة شهر واحد لغرض الرتفيع حمافظة دهوك ومن ضمنها قدم ملد

والعالوة القادميني مبوجب كتاب جامعة املوصل / مكتب 

س يف  413مساعد رئيس اجلامعة للشون اإلدارية املرقم 

13/1/ 2015  

 2015 جامعة املوصل 

55 

والقيمة للقيام باعمال اللجنة  شكر وتقدير جلهودها املبذولة

يف املوقع البديل يف حمافظة دهوك مع منحها قدما  االمتحانية

مدة شهر واحد لغرض العالوة والرتفيع القادمني مبوجب كتاب 

جامعة املوصل / مكتب مساعد رئيس اجلامعة للشون اإلدارية 

  2015 /7 /15يف  81املرقم أر / 

  2015 جامعة املوصل 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

56 

ية التدريسية شكر وتقدير جلهودها املبذولة من خالل سري العمل

واإلدارية يف املوقع البديل جبامعتنا يف حمافظة دهوك مع 

مدة شهر واحد لغرض العالوة والرتفيع القادمني منحها قدم 

مبوجب كتاب جامعة املوصل / مكتب مساعد رئيس اجلامعة 

 للشون اإلدارية

 2015 جامعة املوصل 

57 

يف اعمال اللجان العلمية  شكر وتقدير للجهود املبذولبة

التخصصية من خالل تدقيق معامالت الرتقية م حيث االستالل 

مدة شهر   امع منحها قدم والتخصص طيلة السنة املاضية

واحد لغرض العالوة والرتفيع القادمني مبوجب كتاب جامعة 

املوصل / مكتب مساعد رئيس اجلامعة للشون اإلدارية بالكتاب 

   2016 /23/6يف  1227املرقم ر ع / 

  2016 جامعة املوصل 

58 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة من خالل سري العملية التدريسية 

واإلدارية يف املوقع البديل جبامعتنا يف حمافظة دهوك مع 

مدة شهر واحد لغرض العالوة والرتفيع القادمني منحها قدم 

مبوجب كتاب جامعة املوصل / مكتب مساعد رئيس اجلامعة 

  2016 /10/11يف  2286املرقم ر /  للشون اإلدارية

  2016 كلية اإلدارة واالقتصاد 

59 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف اعمال اللجان االمتحانية لقسم 

يف  2471 /9/3إدارة التسويق مبوجب كتاب الكلية املرقم 

24/ 12  /2017  

  2017 كلية اإلدارة واالقتصاد 

60 

ملواد شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف متابعة الطلبة والتدريس 

 -2016متعددة يف مواقع كركوك دهوك للسنة الدراسية 

وكذلك توظيف قسم إدارة التسويق تطوعيا مبوجب  2017

 /1 /8يف  9/3/2004كتاب كليتنا / االفراد املرقم 

2018   

  2018 كلية اإلدارة واالقتصاد 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

61 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة يف ترحيل درجات الطلبية 

اىل البطاقة  2017 -2016اخلرجني للعام الدراسي 

 2195 /3 /9املدرسية مبوجب كتاب كليتنا / االفراد املرقم 

  2018 /3 /19يف 

  2018 كلية اإلدارة واالقتصاد 

62 

شكر وتقدير جلهودها املبذولة من قبلها يف حتضري والقاء 

اضرة تثقيفية توعوية حول العنف ضد املراءة مبوجب كتاب حم

  2018 /3 /20يف  2195 /3 /9الكلية االفراد املرقم 

  2018 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
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