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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2100 االدارة واالقتصاد  العراق  –االنبار 

 2104 االدارة واالقتصاد   جامعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 . الخبرة والوظائف االدارية:  ثانيا 

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

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

  -  2108 جامعة االنبار           كلية االدارة واالقتصاد        1

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0212 -0211 الجامعة رئاسة –جامعة االنبار    مدرس مساعد    1

كلية االدارة –جامعة االنبار  مدرس مساعد    0

 واالقتصادووواالو

0202-  

كلية اإلدارة –جامعة االنبار  مدرس  3

 واالقتصاد

0201- 

4    

5    



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار                  

 كلية االدارة واالقتصاد

 قسم االدارة العامة
 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2108 احلاسوب قسم إدارة األعمال 0

 2102 إدارة االمدادات إدارة االعمالقسم  2

 2102  إدارة االعمالمبادئ   قسم االقتصاد 3

 2102 مبادئ اإلدارة العامة  قسم االدارة العامة 5

 2121 إدارة املوارد البشرية  قسم إلادارة العامة  6

 2120 مبادئ الاحصاء قسم إلادارة العامة  7

 2120 إدارة املوارد البشرية  قسم إلادارة العامة  8

 2120 مبادئ الاحصاء قسم إلادارة العامة  2

 

  ً  .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

 حضور  كلية اهلندسة Google classroom 2108تطبيق  1

 حضور  كلية اهلندسة ABET 2108اعداد احلقيبة الدراسية وفق متطلبات  2

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 2102 والتنمية املستدامة دعامتنااحلكم الرشيد  3

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 2102 (ازمة السكن يف االنبار املعوقات واحللول)ندوة  4

 

 حضور  كلية اهلندسة 2102 التطبيقات اهلندسية لتقنية النانو  5

 حضور االدارة واالقتصادكلية  2121 استخدام طرق السالسل الزمنية يف التنبؤ 6

 

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 2121 تقنيات منع الغش يف االمتحان االلكرتوني  7

 

 حضور كلية االدارة واالقتصاد state 2121تطبيقات اقتصادية على برنامج  8

 

االرجتال التنظيمي وإدارة االمات يف ظل  2

 جائحة كورونا 

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 2121

 

خصائص اإلدارة اليابانية وقدرتها على  01

 مواجهة ااالزمات 

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 2121

 

 حضور بغداد-املعهد الطيب التقين 2121 معدات الوقاية الشخصية ضد فايروس كورونا 00

 

 حضور  كلية اهلندسة 2121 ستقبليةالكهرباء بني واقع مرير وحلول ورؤى م 02
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تداعيات ارتفاع سعر صرف الدوالر على  03

 االقتصاد العراقي

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 2121

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  التأهيل الرتبوي دورة       

  الدورة التطوريرة يف استخدام مهارات احلاسوب 

  القاء حماضرة يف دورة اإلدارة الوسطى 

  القاء حماضرة يف دورة اإلدارة الوسطى

  القاء حماضرة يف دورة اإلدارة الوسطى

  القاء حماضرة يف دورة اإلدارة الوسطى 

  اشراف علمي ملشاريع حبوث خترج طلبة الدراسات االولية  

 

 

 

 . أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة المجتمع  فيالمشروعات البحثية : ثامنا 

 السنة النشر بلد أسم البحث ت

 2108 العراق دور الرشاقة االسرتاتيجية يف حتقيق التفوق التنظيمي 1

 2108 العراق دور التفكري االسرتاتيجي يف السلوك االبداعي 2

 2108 العراق التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف حتقيق االداء العالي 3

 2102 العراق املقدرات اجلوهرية ودورها يف حتقيق اجلودة الشاملة  4
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 2102 العراق اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية وانعكاسها يف الثقافة التنظيمية  5

 2102 العراق دور صناع املعرفة يف حتقيق الريادة االسرتاتيجية 6

 2120 العراق  االبتكاريدور التوجه االسرتاتيجي يف التسويق  7

 

 

 

 . الهيئات العلمية المحلية والدوليةاللجآن وعضوية  :تاسعا 

 نوع املشاركة  العملمكان  السنــة العنوان ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

 عضوا رئاسة اجلامعة 2102  نظام املوارد البشرية 1

 عضوا  كلية االدارة واالقتصاد 0202 جلنة امتحانية 2

 عضوا  كلية االدارة واالقتصاد 0202 امتحانية لجنة  3

 عضوا  كلية االدارة واالقتصاد 0202 لجنة تقييم الاداء 4

 عضوا  كلية االدارة واالقتصاد 2120 جلنة امتحانية  5

 عضوا  كلية االدارة واالقتصاد 2120 جلنة التصنيف الوطين 6

 عضوا  واالقتصادكلية االدارة  2120 جلنة االرشاد الرتبوي 7

 عضوا  كلية االدارة واالقتصاد 2120 جلنة النشاطات التطوعية  8

  

  

  

  

 .يةشهادات التقديرالو كتب الشكر: عاشراً  

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار                  

 كلية االدارة واالقتصاد

 قسم االدارة العامة
 

 2107 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 0

 2108 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 2

 2108 عمادة كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 3

 

 2102 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 4

 2102 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  5

 2121 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  6

 2121 وزير التعليم العالي شكر وتقدير  7

 2121 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  8

 2120 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  2

 2120 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  01

 

   

 .المسؤوليات والمناصب التي تسنمها:  ةعشراحدى     

 تاريخ الانفكاك تاريخ التسنم  املنصب ت

 ----- 2121 مقرر قسم  0

  2120 مسؤول شعبة االعالم 2

    

    

    

 


