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 أوالً: المؤهالت العلمية ● 

الدرجة 

 العلمية
 التاريخ الكــليــــة الجامعة

 2001 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 2006 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 2016 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي  ●

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 
تدريسي في كلية االدارة 

 واالقتصاد
 ولحد االن 1/7/6001 جامعة الموصل

 إدارةمدير  2
جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد

1/9/6001-

1/9/6009 

 مدير التعليم المستمر 3
جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد
6019-6010 

4 
البديل لقسم مسؤول الموقع 

 ادارة االعمال

جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد
6010-6017 

 مقرر قسم ادارة االعمال 5
جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد
6010- 6060 

6 
معاون العميد للشؤون اإلدارية 

 والمالية

جامعة الموصل/كلية االدارة 

 واالقتصاد

ولحد  - 1/1/6060

 االن

 

 التدريس الجامعيثالثاً:  ●

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

 لحد االن - 1/7/6001 الموصل االدارة واالقتصاد 1
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 رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 مبادئ ادارة االعمال ادارة االعمال 1

 2007 مبادئ ادارة االعمال ادارة االعمال 2

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 3

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 4

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 5

 2007 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 6

 2008 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 7

 2009 موارد البشريةادارة ال االعمالادارة  8

 2010 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 9

 2011 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 10

 2012 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 11

 2013 موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال 12

نظم  /ادارة االعمال 13

 اإلداريةالمعلومات 
 2014 موارد البشريةادارة ال

14 
/االدارة ادارة االعمال

/نظم المعلومات الصناعية

 اإلدارية

 2015 /ادارة جودة البيئةموارد البشريةادارة ال

15 
ادارة راس المال /موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 الفكري/ادارة المنظمة/السلوك التنظيمي
2016 

16 
ادارة راس المال /موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 الفكري/ادارة المنظمة/السلوك التنظيمي
2017 
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 17 
ادارة راس المال /موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 الفكري/ادارة المنظمة/السلوك التنظيمي
2018 

18 
 لوريوس ا/بكموارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 وماجستيرودبلوم 
2019 

 2019 ادارة راس المال الفكري االعمالادارة  19

20 
بكالوريوس   /موارد البشريةادارة ال ادارة االعمال

 ودبلوم وماجستير
2020 

 2020 ادارة راس المال الفكري / إدارة الوقت ادارة االعمال 21

22 
رة ادإادارة الموارد البشرية / دبلوم  ادارة االعمال

 مستشفيات
2020 

23 
ادارة الموارد البشرية / دبلوم مهني إدارة  ادارة االعمال

 االعمال
2021 

 2021 بكالوريوس/ادارة راس المال الفكري ادارة االعمال 24

 2021 ادارة الموارد البشرية/ بكالوريوس ادارة االعمال 25

 

 خامساً: )اطروحات الدكتوراه، رسائل الماجستير( التي أشرفت عليها ●

 السنــة القســـم اسم األطروحة أو الرسالة ت

1 
 دراسة –الوظيفي االستغراق دعم في العاملين تمكين دور

 العليل حمام بلدية مديرية في إستطالعية

/دبلوم  ادارة االعمال

 مهني
2019 

2 

 10017 متطلبات جودة العملية التدريبية وفق المواصفة  واقع 

ة االلبس: دراسة ميدانية في معمل واثرها في تحسين اداء العاملين

 الجاهزة في الموصل.

ادارة االعمال /دبلوم 

 مهني
2020 

3 
: دراسة  وظيفة التوظيف واثرها في سلوك المواطنة التنظيمية

 ميدانية في بعض كليات جامعة الموصل.

ادارة االعمال /دبلوم 

 مهني
2020 
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 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها ●

 

 مكان انعقادها السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

 ورقة بحثية كلية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال 2008 حماية المستهلك من منظور إسالمي 1

2 
 األنشطة تحقيق في وأثره االستراتيجي الخيار

 اللوجستية
2016 

دولي لكلية العلوم االقتصادية المؤتمر العلمي ال
 بحث والعلوم التجارية /جامعة البليدة

3 
امكانية تبني عمليات التسويق الريادي لتعزيز األداء 

 التسويقي
2013 

كلية المال واالعمال / جامعة العلوم االسالمية 
 العالمية

 بحث

4 
الذكاء االستراتيجي في تعزيز أبعاد التوجه  اثر

السوقي دراسة استطالعية ألراء القيادات اإلدارية في 
 مصرف الموصل للتنمية واالستثمار

2013 

 

المؤتمر العلمي السادس لكلية اإلدارة واالقتصاد 
 بحث / جامعة الموصل

5 
تكنولوجيا المعلومات مدخل لتحسين العملية التعليمية 

 تطبيقية في كلية التمريض/ دراسة 
2013 

المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية 
 التمريض

 بحث

6 

تبني الشخصنة التسويقية في ضوء  ةامكاني
االستخبارات التسويقية / دراسة استطالعية في عينة 
من منظمات صناعة االثاث المنزلي االهلية في مدينة 

 الموصل

 بحث جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد /  2018

7 
تعلم ونمو العاملين واثره في تعزيز عمليات التسويق 
الريادي / دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين 

 في شركة اسياسيل لالتصاالت المتنقلة فرع دهوك
2018 

كلية االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة العلوم 
 التطبيقية الخاصة / االردن

 بحث

8 
التسويق الداخلي في إدارة المواهب مدى إسهام 

البشرية / دراسة استطالعية ألراء بعض القيادات 
 اإلدارية في جامعة الموصل

 بحث مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 2019

9 
الفراد بلورة النضج الوظيفي لدى ادور القيادة التحويلية يف 

 العاملني
 بحث باندرما/جامعة  2المؤتمر الدولي الثاني ريس  2019

10 
 طاعقفي ال التسويقي التخطيط االستراتيجي

 منظور لجودة تحسين نمط الحياة:  الرياضي
2018 

دولي لكلية العلوم االقتصادية المؤتمر العلمي ال
 والعلوم التجارية /جامعة البليدة

 بحث

 2019 اإلداريةدور ادارة الوقت في ادارة االزمات  11

لجمعية ادارة االعمال المؤتمر العلمي الدولي 
العلمية العراقية بالتعاون مع كلية االدارة 

 واالقتصاد جامعة السليمانية
 بحث

12 
الكفاءات البشرية ودورها في تمكين االفراد 

 بحث مجلة جامعة االنبار 2019 العاملين
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13 

رؤية إدارية لواقع تجارب المدارس االهلية في 
 2018 محافظة نينوى

قسم /كلية اإلدارة واالقتصادجامعة الموصل / 
 إدارة االعمال

 مشاركة

 2019 اإلدارة األمنية في محافظة نينوى وسبل تطويرها 14
قسم  جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد/

 إدارة االعمال
 مشاركة

 2019 إدارة النتاجات العلمية 15
قسم  جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد/

 إدارة االعمال
 مشاركة

 بحث مؤتمر مواجهة االزمات اإلدارية جامعة تكريت 2020 دور القيادة التحويلية في إدارة االزمات 16

17 
دور تقنيات المعلومات واالتصاالت في إدارة 

 2020 ازمة فايروس كورونا
جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم 

 )عقدت الكترونيا(نظم المعلومات اإلدارية 
 مشاركة

 2020 إدارة الصفوف االلكترونية واالشراف عليها 18
جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم 

 )عقدت الكترونيا(اإلدارة الصناعية 
 مشاركة

19 

اثر القيادة التحويلية في إدارة االزمات :دراسة 
تحليلية الراء عينة من القيادات اإلدارية في 

 كليات جامعة الموصل 
 بحث مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية 2020

20 

استخدام تطبيق الفيس بوك وبعض التطبيقات 
السائدة في تطوير عملية التعليم االلكتروني عن 

 بعد
 حضور )عقدت الكترونيا(جامعة تكريت كلية الزراعة  2020

21 
 للعام العراق داخل العليا للدراسات التقديم الية

 2020 – 2021  الدراسي
 حضور )عقدت الكترونيا(جامعة الحمدانية   2020

 حضور )عقدت الكترونيا( كلية الكوت الجامعة 2020 ورشة عمل فوائد كورونا 22

 2020 األول الدولي والتقويم القياس ملتقى 23

  العلمية الرياضية العراقية الجمعية
 وعلوم البدنية التربية كلية مع بالتعاون
عقدت ( المستنصرية الجامعة في الرياضة

 )الكترونيا

 حضور

24 
 2020 كورسيرا االلكتروني التعليم منصة

 التقنية الكلية / األوسط الفرات جامعة
 حضور )عقدت الكترونيا(المسيب 
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 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية 2020 كورونا جائحة ظل في البدني النشاط 25

 / عقدت الكترونيا سامراء جامعة
 حضور

26 
معايير االعتماد االكاديمي في التعليم 

 2020 االلكتروني
عقدت (جامعة ديالى / كلية التربية األساسية 

 حضور )الكترونيا

27 
 مجال في واهميتها االلكترونية المنصات

 والتعليم التربية
  االسالمية العلوم كليةجامعة بغداد / 2020

 )عقدت الكترونيا(
 حضور

28 
 المواقع واالستمارات االلكترونيةانشاء 

 Google Application 2020باستخدام 
)عقدت  كلية العلوم / الجامعة المستنصرية

 )الكترونيا
 حضور

29 

دور التوجه االستراتيجي في إعادة هندسة 
الموارد البشرية : دراسة تحليلية الراء عينة من 

 القيادات اإلدارية في جامعة الموصل
 بحث للعلوم اإلدارية واالقتصادية المثنىمجلة  2021

30 

انعكاس الملكية النفسية على جـودة األداء 
الوظيفــي دراسة تحليلية الراء عينة من القيادات 

 جامعة الموصل -االدارية 
 بحث جامعة كربالء-مجلة اإلدارة واإلقتصاد  2021

 

 سابعاً: األنشطة العلمية األخرى ●

 

 الكليةخارج  ل الكليةخدا

 زيارة الى دار االيتام في محافظة نينوى عضو فريق خماسي كرة القدم

محاضر في برامج التعليم المستمر المقامة في كلية 

 اإلدارة واالقتصاد
 الى دوائر الدولة ة زيار

 
زيارة الى مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة في 

 نينوى

 

لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية في مجال التخصص  ●

 التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    
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 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية ●
 

 

 عاشراً: كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير ●

 ت
كتاب الشكر او الجائزة أو 

 الشهادة التقديرية
 السنة الجهة المانحة

 25/2/2007 اإلدارة واالقتصاد / العميدكلية  شكر وتقدير 1

 13/3/2007  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 2

 12/7/2007 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 3

 13/8/2007  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 4

 7/2/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 5

 2/3/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 6

 4/8/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 7

 15/9/2008 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 8

 شكر وتقدير 9
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 رئيس الجامعة
28/9/2008 

 2009 /13/4 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 10

 13/10/2009 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 11

 16/2/2010 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 12

 3/8/2010 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 13

 16/3/2011 واالقتصاد / العميدكلية اإلدارة  شكر وتقدير 14

 9/5/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 15

 20/6/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 16
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 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

 27/12/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 17 

 18/4/2012 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 18

 8/7/2012  محافظة نينوى / مكتب المحافظ شكر وتقدير 19

 13/8/2012 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 20

 2013 /2 /12  كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 21

 19/5/2014 كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير  22

 20/7/2017  رئاسة جامعة الموصل / الموارد البشرية شكر وتقدير 23

 6/12/2017  كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير 24

 24/12/2017 كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير 25

 8/1/2018 كلية اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير 26

 27/2/2018 كلية االدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير  27

 6/3/2018 كلية االدارة واالقتصاد / الموارد البشرية شكر وتقدير  28

 شكر وتقدير 29
جامعة تكريت/ كلية االدارة واالقتصاد /اللجنة 

 التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث
28/3/2018 

 2/7/2018  اإلدارة واالقتصاد / الموارد البشريةكلية  شكر وتقدير 30

 شكر وتقدير 31
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 رئيس الجامعة
18/4/2016 

 شكر وتقدير 32
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 رئيس الجامعة
13/2/2017 

 شكر وتقدير 33
 رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد /

 رئيس الجامعة
22/2/2016 

 شكر وتقدير 34
رئاسة جامعة الموصل / قسم شؤون األفراد / 

 رئيس الجامعة
16/7/2018 

 20/1/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 35

 14/4/2019 معهد االمل للصم والبكم شكر وتقدير 36

 6/5/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 37

 21/10/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 38



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

 18/11/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 39 

 19/11/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 40

 2/12/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 41

 24/12/2019 رئيس جامعة الحمدانية  شكر وتقدير 42

 6/5/2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 43

 15/7/2020 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 44

 29/7/2020 رئاسة جامعة الموصل / رئيس الجامعة شكر وتقدير 45

 11/8/2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 46

47 
 9/9/2020 السيد عميد الكلية شكر وتقدير

48 
 3/12/2020 السيد عميد الكلية شكر وتقدير

49 
 4/2/2021 السيد عميد الكلية شكر وتقدير

50 
 1/3/2021 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير

51 
 3/3/2021 وزارة النفط/شركة مصافي الشمال شكر وتقدير

52 
 8/3/2021 السيد عميد الكلية شكر وتقدير

53 
 18/3/2021 السيد عميد الكلية شكر وتقدير

54 
 4/4/2021 السيد عميد الكلية شكر وتقدير

 

55 
 السيد عميد الكلية شكر وتقدير

7/6/2021 

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

  

 حادي عشر: الكتب المؤلفة أو المترجمة ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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             اللغة الكردية .6


