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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

 

ا: التدرج الوظيفي    ثانيا

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 7990-7996 االدارة واالقتصاد الموصل  بكالوريوس

 1887 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 1872 التجارة والقانون استراليا-جنوب كوينزالند  الدكتوراه

 - - - أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

7 
عضو هيئة تدريس في قسم ادارة 

 االعمال

االدارة  –جامعة الموصل 

 واالقتصاد

12-4-1001 

 ولحد االن

1 

االدارة  –جامعة الموصل  مدير إدارة الكلية

 واالقتصاد

 للفترة من

1002 

 1004ولغاية 

 

2 
مقرر قسم ادارة االعمال الدراسة 

 الصباحية

االدارة  –جامعة الموصل 

 واالقتصاد

 ولغاية  1002ن مللفترة 

1002 

4 

 –مقرر قسم ادارة االعمال 

 الدراسة المسائية

االدارة  –جامعة الموصل 

 واالقتصاد

 للفترة من

1002 

 لغاية

1002 
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ا    : التدريس الجامعيثالثا

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

 الموصل واالقتصاداالدارة  1

للفترة من العام الدراسي 

لحد   1001-1002

 االن.

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1884-1882 ادارة استراتيجية ادارة االعمال 7

 1884-1882 مبادئ ادارة االقتصاد 1

 1882-1884 ادارة استراتيجية ادارة االعمال 2

 1882-1884 مبادئ ادارة المحاسبة )مسائي( 4

2 

منسق قسم ادارة االعمال في 

 الموقع البديل برطلة

االدارة  –جامعة الموصل 

 واالقتصاد

 للفترة من

22\2\1022 

 

 لغاية

21\2\1022 

7 

شعبة البعثات والعالقات مسؤول 

 الثقافية

االدارة  –جامعة الموصل 

 واالقتصاد

 للفترة من

3/1/2018 

 لغاية

3/4/2018 

6 
   مقرر القسم الدراسة المسائية

ولحد   3/4/2018للفترة من 

 االن
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 1882-1884 ادارة استراتيجية ادارة صناعية 2 

7 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 1887-1882 ادارة استراتيجية

 1882-1884 ادارة استراتيجية ادارة صناعية 6

0 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 1887-1882 مبادئ ادارة 

9 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 1886-1887 ادارة استراتيجية

78 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 1880-1886 ادارة استراتيجية

77 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 1889-1880 ادارة استراتيجية

71 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 E 1872-1874رقابة وتقييم اداء 

72 
)صباحي  ادارة االعمال

 ومسائي(
 1874-1872 تكنولوجيا معلومات

74 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 1876-1877 تكنولوجيا معلومات

72 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 ادارة استراتيجية

1876-1870  

 الكورس االول

77 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 تفكير استراتيجي

1876-1870  

 الكورس الثاني

76 
ادارة االعمال )صباحي 

 ومسائي(
 تكنولوجيا معلومات 

1870-1879  

 الكورس االول
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 ادارة دولية )طلبة الماجستير( ادارة االعمال 70 
1876-1870 

 

 1879-1870 طرق بحث )طلبة الماجستير( ادارة االعمال 79

 1879-1870 طرق بحث )طلبة الماجستير( ادارة االعمال 20

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

7 

لقياس قبول نظام التوزيع  TAMاستخدام نموذج 

االلكتروني لشركة توزيع  للمنتجات النفطية فرع  

 الشمالية

 )سالم علي دمحم(

 1872 ادارة االعمال

1 

إختبار أنموذجي قياس  إبـــداع تكنولوجيا المعلومات:

للتوقعات المحتملة من إستخدام المصارف اإللكترونية 

 لعينة من العاملين في مصارف اربيل 

 )دمحم احمد يونس(

 1870 ادارة االعمال

2 

معوقات تبني تقانة المعلومات الطبية: دراسة مسحية 

 آلراء عينة من الكادر الطبي  في مستشفيات كركوك

 حيدر()فوزان دمحم علي 

 1870 ادارة االعمال

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
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1 
The Pacific Asia 

Conference on 

Information Systems 

(PACIS) 

2011 

PACIS 

مؤتمر عالمي في مدينة 

 استراليا -برزبن

Brisbane, Austra 

 مشاركة ببحث

Measuring e-

learning system 

success 

(Research in 

progress) 

2 

Conferencia Ibérica de 

Sistemas y Tecnologías 

de la Información 

(CISTI) 

 

1871 

Conferencia Ibérica 

de Sistemas y 

Tecnologías de la 

Información (CISTI) 

عالمي في مؤتمر علمي 

 اسبانيا -مدريد

Madrid, Spain 

 مشاركة ببحث

The effect of 

service delivery 

quality on 

customer value 

of e-learning 

systems 

3 

EUNIS’12 A 360o 

perceptive on IT/IS in 

Higher Education, 20, 

University of Trás-os-

Montes e Alto Douro,  

 

1871 

EUNIS’12 A 360
o 

perceptive on IT/IS in 

Higher Education, 20, 

University of Trás-os-

Montes e Alto Douro, 

Vila Real, Portugal. 

مؤتمر علمي عالمي في  

 البرتغال -فيالاير 

 مشاركة ببحث

IT infrastructure 

and its role in the 

success of e-

learning systems: 

measurement and 

causal models 

4 

ACIS  23rd 

Australasian 

Conference on 

Information Systems: 

Location, Location, 

Location, 

 

1871 

ACIS  23rd 

Australasian 

Conference on 

Information Systems: 

Location, Location, 

Location, 

مؤتمر علمي عالمي في 

 استراليا

Geelong, Australia 

 ببحثمشاركة 

Identifying the 

determinants of 

e-learning 

service delivery 

quality 

 

 

 

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 
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 خارج الكلية ل الكليةاخد

  املشاركة يف مناقشة رسائل الدبلوم واملاجستري

  املشاركة يف  املواضيع املقرتحة لطلبة الدراسات العليا

  نظام املقررات لقسم ادارة االعمالاملشاركة يف اعداد 

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

7 

املعرفة التنظيمية واثرها يف حتديد مداخل صياغة 

االسرتاتيجية دراسة ميدانية الراء االدارات العليا يف عينة 

 الشركات املساهمة يف مدينة املوصلمن 

جملة تنمية الرافدين

( 20) 20العدد  

 )جملة حملية(
1001 

1 

تقويم اداء اسرتاتيجية التسويق دراسة حتليلية للتوافق بني 

املؤشرات التقوميية على عينة من الشركات املساهمة 

 (.1002-2221للسنوات )

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 )جملة حملية(واالقتصادية 

 2العدد  2اجمللد 

1002 

2 

اثر الثقافة املنظمية يف حتديد السلوك االسرتاتيجي لالدارة 

العليا دراسة ميدانية يف عينة من الشركات الصناعية 

 املساهمة

جملة حبوث مستقبلية )جملة 

 حملية(

 21العدد 

1002 
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4 
تشخيص معوقات تبين تقانة املعلومات الطبية دراسة 

 الراء عينة من الكادر الطيب يف مستشفيات كركوكمسحية 

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
1021 

2 

إبداع تكنولوجيا املعلومات:اختبار أمنوذجي لقياس 

 التوقعات احملتملة من استخدام املصارف اإللكرتونية

"جملة املثنى للعلوم االدارية 

واالقتصادية" اجمللد السابع 

 العدد الرابع –

 )جملة حملية(

1022 

7 

 اختبار امنوذج قياس جلودة تصميم نظام املعلومات االدارية

: اخلطوات التفصيلية باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

 يف اطار دراسة تطبيقية

"جملة املثنى للعلوم االدارية 

 واالقتصادية"

 )جملة حملية(

 )حبث مقبول للنشر(

1022 

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 ال يوجد .2

1.  

2.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

للفرتة من عام  عميد كلية كليةكتاب شكر وتقدير من عميد  21من لدى اكثر  7



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   االداءشعبة ضمان الجودة وتقويم 
 

 حلد االن 1001 رئيس جامعة كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس اجلامعة 1لدى  1 

3 
جائزة من جامعة جنوب كوينزالند الفضل حبث منشور لعام 

 )الرتتيب الثالث( 1022
- 1022 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2 

 المشاركة في تأليف فصل من الكتاب الموسوم: 

“Measuring organisational information systems 

success: new technologies and practices” 

 Business Science Reference (IGI Global), Hershey, PA, 

USA 

1021 

1 

 المشاركة في تأليف فصل من الكتاب الموسوم:

“Learning Management Systems and Instructional 

Design: Metrics, Standards, and Applications” 

 (IGI Global), USA 

2013 
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