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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

  آالء عبد الموجود عبد الجبار العاني         م:ــــــــــاالســ

 4791/ 41/44  :دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 أرملة  الحالة الزوجية:

 2  :دد األوالدــعـــ

 إدارة منظمة :صـصـخـتــال

 مقررة لجنة الدراسات العليا :منصبالـ

 مدرس :الدرجة العلمية

 كلية االدارة واالقتصاد / قسم إدارة االعمال عنوان العمل:

 هاتف العمل:

 09908014474الموبايل:

 aalani65@yahoo.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 إدارة األعمال التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

ا    : التدريس الجامعيثالثا

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

 ولغاية االن 2002 الموصل االدارة واالقتصاد 1

2    

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2000 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل بكالوريوس

 22/8/2008 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل الماجستير

 28/1/2044 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2002/2009 قسم إدارة االعمال مدرس مساعد 4

 ولغاية االن2044 قسم إدارة االعمال مدرس 2



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

ا     قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2002 إدارة المنظمة إدارة األعمال 4

 2002 مبادئ إدارة نظم معلومات إدارية 2

 2002 إدارة  منشآت متخصصة                 األعمالإدارة  8

 2002 مبادئ إدارة  إدارة األعمال 1

 2002 ادارة االتصاالت    نظم معلومات إدارية 2

 2009 نظم معلومات إدارية إدارة األعمال 2

 2009 ادارة الكترونية إدارة األعمال 9

 2042 طرق البحث العلمي / دراسات عليا إدارة األعمال 1

 2048 ادارة المؤسسات الصحية/ دراسات عليا إدارة األعمال 7

 2049 التسويق في المنشات المتخصصة ادارة التسويق 40

 2049 االتصاالت التسويقية ادارة التسويق 44

 2041 طرق البحث العلمي إدارة األعمال 42

48 
 إدارة األعمال

 إدارة المعرفة
ولحد  2048من 

 االن

2042-204   

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

4 

تشخيص مسببات ضغوط العمل لدى األطباء  

والممرضين العاملين في مستشفى الخنساء 

 التعليمي في الموصل: دراسة مقارنة 

 

 2048 ادارة االعمال
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2 
إسهامات القيادة التشاركية في تحقيق التماثل 

 التنظيمي دراسة ميدانية في دائرة صحة نينوى 

 

 ادارة االعمال

2049 

 

 

 2041 ادارة االعمال تحديد مجاالت التغيير وفق مفهوم ثقافة الجودة 8

 2041 ادارة االعمال واقع االمن الوظيفي في المدارس االهلية 1

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

نوع  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

المشارك

 ة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

األساليب الحديثة في المجال النظري والتطبيقي للمحاسبة  1

اإلدارية ومحاسبة التكاليف وكيفية استخدامهما 

 وتطويعهما في البيئة العراقية

نيسان  4

3102 
 الجامعةكلية الحدباء 

 ورقة عمل 

ار استثم المؤتمر العلمي الدولي األول لجامعة دهوك"نحو 2

 أفضل للبيئة"

00-02 

 3102/أيار/
جامعة دهوك / فاكلتي 

 اإلدارة والقانون
 بحثبحث 

المؤتمر العلمي الوطني الرابع لكيات التمريض في  3

 العراق "تطوير التمريض في العراق مهمة وطنية "

كانون  32-21

 3102األول 
كلية التمريض / جامعة 

 الموصل
 بحث

المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية التمريض  4

"االعتمادية المهنية للتمريض ... طريق إلى جودة 

 الرعاية"

/آيار 8-2

3102 

كلية التمريض / جامعة 

 الموصل

 بحث

المؤتمر السنوي الخامس لضمان الجودة واالعتماد  5

 االكاديمي 

04-01 

/1/3104 
 بحث جامعة الكوفة 

جامعة التنمية  3/4/3104-0 المؤتمر الدولي األول لجامعة التنمية البشرية 6

 لسليمانيةالبشرية/ا
 بحث

الندوة االدارية الثانية لدائرة صحة نينوى "الشراكة بين  7

القطاع العام والخاص رقي وابداع نحو خدمة طبية 

 متميزة"

 أيار21

3102 
 ورقة عمل نينوى الدوليفندق 

الندوة االدارية الثالثة لدائرة صحة نينوى "صيانة الموارد  1

  البشرية في دائرة صحة نينوى"

 3104أيار03
 ورقة عمل فندق نينوى الدولي

العلمي الدولي الثامن لكلية العلوم اإلدارية ر ـمؤتمال 7

: رؤى تراتيجيات بيئة األعمال المعاصرةاس" والمالية :

 "  وأفكار متجددة

32-21  /

نيسان ) أبريل 

/)3104 

جامعة فيالدلفيا / كلية العلوم 

 اإلدارية والمالية
 بحث

للمراحل المنتهية : ورشة عمل "مشاريع بحوث التخرج  40

 آليات التطوير"بين الواقع و

كلية اإلدارة واالقتصاد /  3104

 جامعة الموصل

 بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
الخامس لكلية اإلدارة واالقتصاد "الريادة المؤتمر العلمي 

 وذكاء األعمال في المنظمات العراقية"

32-32 /

كانون األول 

3103 

كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل
 بحث

42 
المؤتمر العلمي السادس لكلية اإلدارة واالقتصاد "تحديات 

عمل المنظمات العراقية في ظل متطلبات البنى التحتية 

 ية االقتصادية"والتنم

3102/3104 
كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل
 بحث
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 48 
اسع "االتجاهات الحديثة في المؤتمر العلمي الدولي الت

اإلداري والمالي : إدارة المشاريع التحديات الفكر 

 واآلفاق"

/نيسان 2-2

/3102 
جامعة فيالدلفيا / كلية العلوم 

 اإلدارية والمالية
 بحث

لجمعية إدارة  األولالسنوي الدولي  العلمي المؤتمر 41

 األعمال العلمية العراقية 

3-4/ 

 3102أيار/
 بحث جامعة كويه في أربيل

السنوي الثاني لجمعية إدارة الدولي  العلمي المؤتمر 42

 األعمال العلمية العراقية

جامعة صالح الدين في  

 أربيل
 بحث

عشر لكلية العلوم االدارية المؤتمر العلمي الدولي الحادي  42

 والمالية / جامعة فيالدلفيا

02-02/ 

  3102نيسان 
 بحث جامعة فيالدلفيا

اربيل في العلوم  –الثاني لجامعة جيهان المؤتمر الدولي  49

 االدارية والمالية .

32-38 /

حزيران/

3108 

 بحث اربيل –جامعة جيهان 

ندوة الكهرباء خدمة وجباية المشتركة بين كلية االدارة  41

 .واالقتصاد ودائرة كهرباء نينوى

النتدى العلمي واالدبي في  3108نيسان 

 جامعة الموصل
 ورقة عمل

المؤتمر العلمي السادس المشترك : مستجدات العلوم  47

 االدارية واالقتصادية ودورها في تحسين اداء المنظمات

2-4 /

 بحث الجامعة االردنية / عمان 3108تموز/

20 
المؤتمر العلمي الدولي المنظم بالتعاون مع معهد البحوث 

اقتصاد  والدراسات االفريقية جامعة القاهرة حول"

 المعرفة وتنمية المجتمعات"

1-2 /

 بحث عمان / االردن  3108نوفمبر

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 الكليةخارج  ل الكليةاحد

 ولغاية االن 2048مقررة جلنة الدراسات العليا منذ

 

 2047-2041عضو جلنة علمية ملؤمتر دولي يف االردن 

 2047-2041عضو جلنة علمية ملؤمتر دولي يف فلسطني  2049/2041عضو اللجنة املركزية لالمتحانات 

  ممثلة مجعية أدارة األعمال العراقية عن جامعة املوصل
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 جامعة الموصل
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 أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

تشخيص مسببات ضغوط العمل لدى االطباء والممرضين العاملين  4

 في مستشفى الخنساء التعليمي في الموصل : دراسة تحليلية مقارنة
 مجلة جامعة كركوك

81 
02/2/3104 

2 
العالقة بين استراتيجيات الموارد البشرية ومدخل الجودة الشاملة 

 دراسة ميدانية في عينة من المنظمات الصناعية العامة.
 3111 دورية تنمية الرافدين

8 
دور ذكاء المنافسين في تحقيق أبعاد خفة منظمات االعمال : دراسة 

ميدانية في شركة الحكماء لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في 

 نينوى.

 دورية تنمية الرافدين
0333 

2/01/3102 

1 
التوافق بين  الدعم التنظيمي المدرك والثقافة التنظيمية : دراسة 

 ميدانية في جامعة الموصل
 مجلة جامعة كركوك

342 
33/03/3102 

 .ةالتنظيميالتوافق بين البيانات الكبيرة والبراعة  2

 

مجلة العلوم 

 االقتصادية واالدارية
3108 

العاملين في جامعة الموصل :  لألفرادقياس مستوى التماثل التنظيمي  2

 دراسة ميدانية

مجلة جامعة االنبار 

للعلوم االقتصادية و 

 االدارية

38/2/3108 

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 .وممثلتها عن جامعة الموصل عضو جمعية إدارة األعمال العراقية  .0

عضو لجنة علمية للمؤتمر العلمي الدولي المشترك االتجاهات الحديثة في ادارة البلديات وتحسين   .3

 جودة ادائها. 

عضو لجنة علمية للمؤتمر العلمي الدولي السابع المشترك االعمال واالدارة االلكترونية وتطبيقاتها  .2

 في المنظمات الخاصة والعامة. 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  
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 جامعة الموصل
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 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت 

 مدير عام دائرة صحة نينوى الصحة وقسم ادارة االعمالمؤتمر مشترك بين دائرة  4
21122 

 3/2/3103في 

 عميد كلية االدارة واالقتصاد إنهاء اعمال منسقي االقسام 2
 0321ر. ك. د /

3/01/3102 

 عميد كلية االدارة واالقتصاد اعمال اللجنة االمتحانية 8
في  2/2/3122

32/03/3102 

 .األعمال بعد التحريرجرد محتويات قسم إدارة  1

 
 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 

2/0/3108 

  عميد كلية االدارة واالقتصاد إنهاء أعمالي في مقررية القسم 2

 3108/تموز/4 رئيس جامعة القدس المفتوحة مشاركة في مؤتمر 2

9    

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

 اتــاللغ عشر :ثاني  

 اللغة العربية. .4

 اللغة االنكليزية. .2

 

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


