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إدارة التسويق، إدارة الموارد البشرية، إدارة اإلنتاج والعمليات، إدارة الجودة،  التخصصات المهتم بها:

  . إدارة المشاريع، إدارة الطاقات المتجددة والبديلة ،، إدارة البيئةSix Sigmaمنهجية 

 المؤهالت العلمية :أوالا  

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2992 / 79/7 اإلدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 2999/ 21/27 اإلدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 7009/ 7/ 71 اإلدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

 2991/ 7/ 72 دبلوم إدارة المخازن المعهد الفني/ الموصل أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 لحد االن -7007 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل تدريسي 2

 7001-7001 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل مدير اإلدارة 7

 7001 رئاسة جامعة الموصل مدير أمالك الجامعة 1

 7001-7001 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل مدير التسجيل المسائي 1
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ا     : التدريس الجامعيثالثا

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

 لحد االن -7007 الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1

 7021 -7021 الموصل كلية تقانات البيئة 2

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 7001-7007 االعمال االلكترونية إدارة االعمال 2

 7001-7001 أساسيات الحاسوب والبرمجة االعمالإدارة  7

 7001-7001 تسويق الخدمات المصرفية العلوم المالية والمصرفية 1

 7020-7009 المنشآت المتخصصة إدارة إدارة االعمال 1

 7020 التسويق إدارة إدارة االعمال 1

 7021-7020   الرقابة وتقييم األداء إدارة االعمال 7

 7022-7021 إدارة الجودة والبيئة االعمالإدارة  2

 7029-7027 إدارة المشاريع إدارة االعمال 7

 7021-7021 اإلدارة البيئية كلية تقانات البيئة 9

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

2 
استراتيجية االنتاج والعمليات في تشخيص نماذج 

 بعض الشركات الخاصة في اقليم كوردستان

 العراق

 7021 إدارة االعمال

7 
تركيب البنى التحتية للرعاية الصحية واهميتها في 

 التحسين المستمر
 7027 إدارة االعمال
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ا:     فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث منفرد جامعة الموصل 7009 األساليب الحديثة الدارة المستشفيات 1

 بحث منفرد جامعة العلوم التطبيقية 7027 استراتيجيات ريادة االعمال 2

 بحث منفرد جامعة الموصل 7027 البنى التحتية لمؤسسات االعمال 3

4 
في العراق الواقع  المشاريع الصغيرة

 والطموح

 بحث منفرد مديرية الوقف السني 7027

5 
دور االبتكار التسويقي في االرتقاء 

 بالمؤسسات

 بحث منفرد جامعة سيدي بالعباس 7021

5 
تحديات عمل المنظمات في ظل متطلبات 

 البنى التحتية

 بحث منفرد جامعة الموصل 7021

 بحث منفرد فندق نينوى الدولي 7021 إدارة الموارد البشرية الصحية 

 بحث منفرد جامعة تكريت 7027 االستثمار في صالح الدين 6

 بحث مشترك جامعة تكريت 7027 االستثمار في صالح الدين 7

 بحث مشترك جامعة تكريت 7027 االستثمار في صالح الدين 8

 منفردبحث  جامعة جيهان أربيل 7027 مؤتمر العلوم المالية واإلدارية  9

تنويع مصادر التمويل ركيزة للتنمية  10

 المستدامة

 بحث منفرد جامعة التنمية البشرية 7027
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا  

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 ءالنصائح الستة في تقييم األداء موجهة للمدرا

ملين في بعض المصارف والمنطقة الحرة في االع

 الموصل

 

 

ومنظمة  NRCالقاء المحاضرات في منظمة 

 وهي  Save The Childrenانقاذ األطفال 

محاضرات في التنمية البشرية وتعليم األطفال 

رات في تحسين الخط  العربي المهن مثل محاض

ليزي ومحاضرات في الرسم واصول واالنك

 اإلعالناتالزخرفة وكتابة 

 

 

 

 

 

 

األطفال محاضرات في التنمية البشرية وتعليم 

رات في تحسين الخط  العربي المهن مثل محاض

ليزي ومحاضرات في الرسم واصول واالنك

 اإلعالناتالزخرفة وكتابة 

الهيكل التنظيمي وكيفية بنائه موجهه إلهم موظفهات 
 البنك المركزي العراقي فرع نينوى.

 

حاصل على شهادة طرائق التدريس الحديثة في 

 Dortmundدورة تدريبية مشتركة مع جامعة 

 االلمانية.

األقسام الداخلية في جامعة  دارةاألسلوب األمثل إل

الموصل موجه للمشرفين في األقسام الداخلية في 

 الجامعة

دورات تدريبية يف مركز التطوير اإلداري التابع 

 حي املهندسنيلوزارة التخطيط/ موصل 

ورات تدريبية يف وحدة التعليم املستمر يف الكلية 

للموظفني يف دوائر الدولة  وعدد هذه الدورات يف 

 دورات تسعة( ٩االساليب احلديثة يف االدارة هو )

 7022 ولغاية ٤٠٠٢ منذ للفرتة

 

 

 

 التعليمأو تطوير ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

تصميم نظام الدارة اخلدمات الفندقية يف فندق نينوى  2

 الدولي

 7001 غري منشور
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 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا  

 ولحد االن -7027عضو اللجنة العلمية في قسم إدارة االعمال  .2

 7029 -7027في قسم إدارة االعمال عضو لجنة الحلقات النقاشية  .7

 7029-7027عضو لجنة المواصفات الشكلية في كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل  .1

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة رية كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقدي ت

 7022/  2/1 عميد الكلية كتاب شكر  2

 7027/ 1/ 71 عميد الكلية كتاب شكر  7

 7022/ 27/ 72 عميد الكلية كتاب شكر  1

 7022/ 27/ 27 عميد الكلية كتاب شكر 1

 7027/ 1/ 27 عميد الكلية كتاب شكر 1

 7027/ 71/1 عميد الكلية كتاب شكر 7

 7022/ 79/7 عميد الكلية كتاب شكر 2

 27/1/7027 عميد الكلية كتاب شكر 7

 21/1/7021 عميد الكلية  كتاب شكر 9

 72/7/7027 عميد الكلية كتاب شكر 20

 27/27/7022 عميد الكلية كتاب شكر 22

 27/2/7001 عميد الكلية كتاب شكر 27

 20/2/7001 رئيس اجلامعة  كتاب شكر 21
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 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 7021 إدارة جودة اخلدمات 2

 7027 اسرتاتيجية التمكني املتسلسل 7

 7027 إدارة اجلودة والبيئة 1

 قيد النشر تسويق اخلدمات  1

 قيد النشر تنظيم املعلومات 1

 قيد النشر الرقابة وتقييم األداء 7

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .2

 اللغة االنكليزية .7

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


