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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

          رغد دمحم يحيى سليمان خروفة م:ــــــــــاالســ

 91/3/9191 :دتاريخ الميـال

 موصل / العراق :مكان الوالدة

 متزوجة  الحالة الزوجية:

 ثالثة :دد األوالدــعـــ

 ادارة منظمة :صـصـخـتــال

 تدريسية  :منصبالـ

 مدرس :الدرجة العلمية

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل عنوان العمل:

 هاتف العمل:

 29929110793 الموبايل:

 raghadyahya1976@yahoo.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

  ادارة استراتيجيةنظرية منظمة , سلوك تنظيميى,  التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 9111 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل بكالوريوس

 0220 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل الماجستير

 0293 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت
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ا     : التدريس الجامعيثالثا

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

 0291الى  0220 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1
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3    
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ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 0224_0220 مبادئ ادارة المحاسبة 9

 0221_0227 مبادئ ادارة  ادارة االعمال 0

 0294_0291 موارد بشرية االعمال ادارة 3

 0299 مبادئ ادارة ادارة االعمال 4
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ا:     عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت
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ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  السنة مكان انعقادها  العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

كلية التمريض /  تطوير التمريض في العراق .... مهمة وطنية  1

 جامعة الموصل

 9102/كانون االول/92
 ورقة عمل

بعض المشكالت البيئية في العراق وسبل  2

 نظر اقتصادية اداريةمعالجتها من وجهة 

قسمي ااالقتصاد 

وادارة االعمال /كلية 

االدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل 

2/2/9102 
 ورقة عمل

3 
اربيل اقليم كوردستان  المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة جهان

 العراق

 9102/نيسان/91
 بحث

 9102/ايار/90 فندق نينوى الدولي  صيانة الموارد البشرية في دائرة صحة نينوى  4
 ورقة عمل

كلية االدارة واالقتصاد  الكهرباء خدمة وجباية  5

 / جامعة الموصل

09/0/0291 
 ورقة عمل

االقتصادية لمحافظة نينوى ... الواقع  البيئة 6

  والطموح 

قسم االقتصاد /كلية 

االدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل

 9102/مايس/02
 ورقة عمل

االستخدام االمثل للمياه باعتماد مفاهيم  7

 تسويقية معاصرة

قسم التسويق /كلية 

االدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل

0/7/0291 
 ورقة عمل

اربيل اقليم كوردستان  المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامهة جهان 1

 العراق
 بحث 09/7/0291
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية الكليةل احد

دراسة علمية تعالج مشكلة في المجتمع العراقي في التخصص   0

من خالل اشتراكي بالندوات  والورش العلمية ( دراسات 5)
المخصصة لمعالجة مشكالت المجتمع العراقي من وجهة نظر 

 ادارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل اشتراكي بالندوات  والورش العلمية المخصصة 

 مشكالت المجتمع العراقي من وجهة نظر اداريةلمعالجة 

( بحوث داخل 2تقييم بحوث لمؤتمر علمي داخل العراق ) 9

 العراق

 

 (2االشتراك في مناقشة راسائل علمية ) 2

 دبلوم 9  9ماجستير 

 

 

  دورات 5المشاركة كمحاضر في التعليم المستمر  2

  ( لجان2المشاركة في اللجان االمتحانية  ) 5

             ( نشاط 5)المشاركة في النشاطات الالصفية  6

  (2المشاركة في االشراف التربوي مشاركات ) 7

 (2المشاركة في المؤتمرات ) 2

 0لجنة استقبال  9عضو لجنة تحضيرية 

 

 

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

قوة القيادة اداة لدعم مجاالت التغيير التنظيمي"دراسة  9

استطالعية الراء عينة من القيادات االدارية في بعض 

 المنظمات الصناعية في محافظة نينوى"

 9101لسنة 22العدد  تنمية الرافدين 
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عمليات ادارة المعرفة وانتاجية العمل :العالقة واالثر  0 

استطالعية الراء المدراء في عينة من المنظمات "دراسة 

 الصناعية في محافظة نينوى"

لسنة  26العدد تنمية الرافدين

9117 

3 
دور مبادئ ادارة االحتواء العالي في الحد من اثار الضغوط 

الوظيفية "دراسة حالة في شركة الحريري للبناء 

 والمقاوالت"

المجلة العربية لالدارة   

 07/2/9102بتاريخ  0122
9102 

4 
البراعة التنظيمية مدخال للوصول الى الرشاقة االستراتيجية 

"دراسة ميدانية في عينة من شركات االتصاالت النقالة في 

 العراق"

مجلة العلوم االقتصادية 

بتاريخ  222واالدارية  

02/7/9102 

9107 

7 
دور بعض ابعاد ادارة الموهبة في تنمية راس المال البشري 

دراسة استطالعية لعينة من التدريسيين في جامعة " 

 الموصل "

مجلة تكريت للعلوم االدارية 

الجزء  20العدد واالقتصادية

 9102االول لسنة 

9107 

1 
االدارة االلكترونية مدخال لتحقيق التفاعل االجتماعي "دراسة 

 تحليلة في كلية طب نينوى"
مجلة تكريت للعلوم االدارية 

الجزء  29العدد  واالقتصادية
 9102االول  لسنة 

9102 

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

0.  

9.  

2.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 9102اىل9119من  عمادة كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير  92 9

 9107 رئيس اجلامعة شكر وتقدير 0 0

 9106 رئيس اجلامعة شكر وتقدير 0 3

4    

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 
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 سنة النشر أسم الكتاب ت 

0   
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 اتــاللغ ثاني عشر : 

9.  

0.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


