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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 صالح :صفاء ادريس عبودي          م:ــــــــــاالســ

 8/01/0791:دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 متزوجة الحالة الزوجية:

 2:دد األوالدــعـــ

 ادارة االعمال:صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس:الدرجة العلمية

 جامعة الموصلعنوان العمل:

 هاتف العمل:

 19910880879الموبايل:

 Safashet123@gmail.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 ادارة االستراتيجية–سلوك تنظيمي –نظرية المنظمة بها:التخصصات المهتم 

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 0778 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 2112 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 2102 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

0    

2    

2    

1    

5    

0    
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ا     : التدريس الجامعيثالثا

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

 2108-2112 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2111-2112 مبادىء ادارة المحاسبة 0

 2115 ديمقراطية-مبادى ادارة  ادارة االعمال 2

 2117-2110 طرق البحث العلمي–نظرية المنظمة  ادارة االعمال 2

 2109-2101 المنظمة والسلوك التنظيمينظرية  ادارة االعمال 1

   ا 5

0    

9    
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ا:     عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

0    

2    

2    

1    

5    

0    

9    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

بعض المشكالت البيئية في العراق وسبل  1

 معالجتها من وجهة نظر اقتصادية ادارية

قسمي ااالقتصاد وادارة 

االعمال /كلية االدارة 

واالقتصاد / جامعة 

 الموصل 

9/3/4102  

تطوير التمريض في العراق .... مهمة  2

 وطنية 

كلية التمريض / جامعة 

 الموصل

  4103/كانون االول/49

اربيل اقليم كوردستان  المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة جهان 3

 العراق

  4102/نيسان/41

صيانة الموارد البشرية في دائرة صحة  4

 نينوى 

  4102/ايار/40 فندق نينوى الدولي 

االقتصادية لمحافظة نينوى ... الواقع  البيئة 5

  والطموح 

قسم االقتصاد /كلية 

االدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل

  4102/مايس/02

االستخدام االمثل للمياه باعتماد مفاهيم  6

 تسويقية معاصرة

قسم التسويق /كلية 

االدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل

2/5/2108  

كلية االدارة واالقتصاد /  الكهرباء خدمة وجباية  7

 جامعة الموصل

20/2/2108  

مشاريع بحوث التخرج للمراحل المنتهية  8

 بين الواقع والتطبيق  

كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل
2101  

كلية االدارة واالقتصاد /  حلقة نقاشية للدراسات العليا 7

جامعة الموصل/قسم 

 االعمالادارة 

5/04/2109  

كلية االدارة واالقتصاد /  حلقة نقاشية للدراسات العليا 01

جامعة الموصل/قسم 

 ادارة االعمال

2102  
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

بحوث داخل  2تقييم البحوث العلمية                         

 العراق
 

 دورات 5في التعليم المستمر        المشاركة كمحاضر
 

     5المشاركة في اإلرشاد التربوي                 
 

 نشاط                     7المشاركة في النشاطات الالصفية            
 

مؤتمر عضو لجنة 4المشاركة في المؤتمرات                    

    استقبالتحضيرية وعضو لجنة 
 

 لجان9في اللجان االمتحانية               المشاركة 
 

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

اثر سلوك المواطنة المنظمية في تحقيق الفاعلية:دراسة  0

 ميدانية في جامعة الموصل

 4112لسنة 94العدد  تنمية الرافدين 

اثر الثقافة المنظمية في تحديد السلوك االستراتيجي لإلدارة  2

 العليا 

لسنة  02العدد مجلة بحوث مستقبلية

4117 

دور االلتزام في تحقيق هدفي النمو والربحية: دراسة ميدانية  2

في عينة من شركات الصناعات الغذائية المسجلة في سوق 

 بغداد لألوراق المالية

لسنة  74العدد الرافدينتنمية 

4113 

إمكانية اعتماد بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء  1

الشمالية في  تاالستراتيجي في الشركة العامة لألسمن

 الموصل

مجلة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

الجزء االول العدد 

 4102بتاريخ  20

االجتماعي االدارة االلكترونية مدخال لتحقيق التفاعل  5

 "دراسة تحليلة في كلية طب نينوى"

 

مجلة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

الجزء االول العدد 

 4102بتاريخ  24

دور مبادئ ادارة االحتواء العالي في الحد من اثار الضغوط  0

الوظيفية "دراسة حالة في شركة الحريري للبناء 

 والمقاوالت"

بتاريخ  0132العدد  المجلة العربية لالدارة 

07/2/4102 
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 9 
البراعة التنظيمية مدخال للوصول الى الرشاقة االستراتيجية 

"دراسة ميدانية في عينة من شركات االتصاالت النقالة في 

 العراق"

مجلة العلوم االقتصادية 

 واالدارية 

بتاريخ  923العدد 

02/7/4102 

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

0.  

4.  

3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 4102-4114 عمادة كلية االدارة واالقتصاد 43شكر وتقدير  0

 4102 رئيس اجلامعة  0شكر وتقدير  2

2    

1    

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

4   
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 3   

2   

5   

2   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

0.  

2.  

2.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


