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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2001-7-1 كلية التربية االساسية جامعة الموصل بكالوريوس

 2004-2-12 كلية التربية االساسية الموصلجامعة  الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

لحد  2006-3- 19 االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل   تدريسية 1

 االن
2    

3    

4    

5    

6  
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 : التدريس الجامعيثالثاا   

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

لحد  2006-3- 19 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

 االن
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 E 2006-2010قراءات ادارية  ادارة االعمال 1

 E 2006-2009مبادئ اقتصاد  االقتصاد  2

 Management Information Systems 2007 نظم المعلومات 3

 Principles of Accounting 2007 المحاسبة 4

 E 2019- 2010قراءات تسويقية  ادارة التسويق 5

ادارة المؤسسات السياحية  6

 والفندقية
 E 2013-2018محادثة 

7    
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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(

1 
حماية المستهلك العراقي في 

 ظل 

 المشكالت المعاصرة
2008 

كلية االدارة 

قسم   واالقتصاد/

 ادارة االعمال

 

  

 لجنة تحضيرية 

التسويق السياحي المعوقات  2

 وافاق النهوض 
2014 

كلية االدارة 

قسم   واالقتصاد/

 ادارة التسويق 

 تحضيريةلجنة 

3 
االستخدام االمثل للمياه 

يقية  وباعتماد مفاهيم تس 

 معاصرة 
2017 

كلية االدارة 

قسم   / واالقتصاد

 التسويق ادارة 

 لجنة تحضيرية
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ة التسويق الدوائي في محافظ 4

 نينوى الواقع وسبل النهوض
2018 

كلية االدارة 

قسم   واالقتصاد/

 ادارة التسويق 

 لجنة االستقبال

5     

6     

7     

 

 

 

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 وتقديم املعونات زيارة ملجأ االيتام يف مدينة املوصل  

  

  

  

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
Common Methodology Adopted by English 

Language Teachers in Counterpart Departments 

in iversity 

 

 

 2013 جملة اداب الرافدين
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2 

 The Efficiency of the Keyword Method in 

Developing First Year Student’s   

English Vocabulary in Marketing 

Management Subject    

 

 

 2014 جملة اداب الرافدين

3 

The impact of   Brainstorming method in the 

development of Student’s English Vocabulary in 

department of Tourism and   Hostelry 

Institutions   Management 
  

 

جملة كلية الرتبية للعلوم 

 االنسانية
2018 

4    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 17/7/2006  عميد كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 1

 شكر وتقدير 2

 

 12/7/2007  عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 3

 

  2/7/2008 عميد كلية االدارة واالقتصاد

4 

 

 وتقديرشكر 

 

   عميد كلية االدارة واالقتصاد

29/8/2011 

 شكر وتقدير 5

 

 20/12/2012 عميد كلية االدارة واالقتصاد
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 شكر وتقدير 6 

 

 2013/ 12/2 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 7

 

 11/11/2013 مساعد رئيس اجلامعة 

 شكر وتقدير 8

 

 2013/ 3/10 عميد كلية االدارة واالقتصاد

  9/1/2014 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 9

 شكر وتقدير 10

 

 19/12/2013 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 11

 

 24/12/2017 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 12

 

 8/1/2018 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 13

 

 2018/ 27/2 واالقتصادعميد كلية االدارة 

 شكر وتقدير 14

 

 2018/ 19/3 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 15

 

 8/4/2018 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 16

 

 2018 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 شكر وتقدير 17

 

 2018 رئيس جامعة املوصل

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .1

 اللغة النكليزية .2

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


