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 . المؤهالث العلميت : أوالً  

 التاريخ الكــليــــت  الجامعت  الدرجت العلميت 

بؽالوريوس 

 

 2007 كؾية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد

 2010 كؾية االدارة واالقتصاد جامعة بغداداملاجستري 

الدكتوراه 

 

 2018 كليت التجارة جامعت الىيليه

 

  . انخذسج انىظيفي: ثاَياً  

 .انخذسيظ انجايعي : ثانثاً  

 الى- مه الفترة  الجامعت  (الكليت/ المعهد )  الجهت ث

ولحد االن - 2013 جامعت االوبار كليت االدارة واالقتصاد 1

 .انًقشساث انذساعيت انخى قًج بخذسيغها: سابعاً   

الدنـــــةذادلـــــادةذالقدـــمذتذ

 2014-2013 مبادى ادارة االقتصاد  1

 2015-2014 مبادى ادارة أدارة أعؿال  2

 2016-2015 مبادئ االدارةادارة االعؿال  3

 2019-2018 ادارة املوارد البشريةادارة االعؿال  4

 2020-2019 ادارة املوارد البشريةادارة االعؿال  5

 2021-2020 أدارة املوارد البشريةادارة االعؿال  6

 2022-2021 راس املال البشريادارة االعؿال  7

 التاريخ الجهت الىظيفت ث

 2013 كهيت االداسة واالقخصاد–جايعت االَباس  مدرس مساعد 1

 2015 كهيت االداسة واالقخصاد–جايعت االَباس  مدرس 2
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: انخي أششف عهيها (االطاسيح ، انشعائم  ):  ايغاً  

ذالدنــةمذـــالقسذردالةذالذاألرروحةذذأوذادمذت

احلؿض الـووي ملـظؿات األعؿال  1

 وانعؽاداته عؾى األداء االدرتاتيجي

ذقدمذإدارةذ–ذكلوةذاإلدارةذواالقًصادذ–جامعةذاالنيارذ

ذاالعمال

ذ

2019-2020 

 .انخي شاسك فيهاانعهًيت وانُذواث انًؤحًشاث : عادعاً  

نوعذادلشاركةذذمكانذأنعقادهاذالدنــةذذالعنوانذذتذ

/ذحبثذذ)

بودرتذ

ذ(حضور

دور مماردات ادرتاتيجيات التدريب والتطوير يف رفع  1

 مستوى االداء الوظيػي 

 مشاركة حبث كؾية املعارف اجلامعة 2018

2 Employment Strategy as an Effective 

strategy in achieving competitive 

advantage:Organizational performance 

as an intermediate variable An applied 

study of the Iraqi telecommunications 

sector 

انًؤحًش انعهًي انذوني نهعهىو  2019

 انًُعقذ في ااإلَغاَيت وانخكُىنىجي

جًهىسيت يصش انعشبيت  ششو 

 -28انشيخ نهفخشة يٍ 

 مشاركة حبث

تـؿية املوارد البشرية كؿدخل ادرتاتيجي لتعظيم االدتثؿار  3

 يف راس املال البشري

 مشاركة حبث كؾية العؾوم االقتصادية اجلامعة 2020

مشاركة  كؾية املامون اجلامعة 2019 ادارة الوقت وتطوير الذات  4
محاضر  

 تطوير القيادات الوسطى 5
 

مركز /اجلامعة التؼـية الودطى 2021

 التعؾيم املستؿر

املشاركة 

 حماضر

 .ذاالخرىذاألنشطةذالعلموةذ:ذدابعاذ 

خارجذالكلوةذداخلذالكلوةذ

اذرفذعلىذالعدودذمنذحبوثذرليةذادلرحلةذالرابعةذ .1

ذوحلدذاالنذ2013وللدنواتذ

 .2013شارك في دورة التأهيل التربوي  .2

ذ

 (عناصر القوة في القيادة واإلدارة)محاضر في الدورة حماضرذيفذدوراتذالًعلومذادلدًمرذيفذداخلذاجلامعةذذ
 المقامة في وزارة 24/6/2021-25/5لمفترة من 

 األعمار واإلسكان والبمديات العامة
حضور ندوات اليت انعؼدت يف كل من اجلامعة والؽؾية 

و 

مشارك في دورة الحاسوب المتقدمة المقامة في الحاسبة 
ذ2019االلكترونية 
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 .ذأوذتطوورذالًعلومادلشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذ:ذثامنا 

 الدنة حملذالنشر أدمذاليحث ت

دراسة تطبيقية : دور رأس المال االجتماعي في تحقيق الميزة التنافسية 1
 .عمى عينة المصارف التجارية في مدينة بغداد

مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية 
واإلدارية 

2013 

دراسة تطبيقية في :الرضا الوظيفي وانعكاساته عمى األداء المنظمي 2
مصرف الشمال العراقي األهمي  

مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية 
واإلدارية 

2014 

دراسة تحميمية إلجابات :دور تكنولوجيا المعمومات في األداء الوظيفي 3
عينة مدراء المصارف العراقية الخاصة وعالقتهم بخصائصهم 

. الشخصية

 2015مجمة العموم االقتصادية واالدارية 

ذ4
Synergistic Connection Between 

Mechanisms Of Administrative Leadership 

And Strategic Thinking And Their Role In 

Developing The Creative Capabilities Of 

Iraqi Private Banks 

Journal of Opcion 2019 

 HR Training and Development Strategyذ5

and Its role in Achieving the Competitive 

Advantage of Business Organizations. 

( Zain ) and(Asia) For Telecom as models 

 

Journal of Opcion 2019 

ذ6
The Impact of Attracting High Level 

Management Competencies` Strategies on 

the Performance of Employees On Iraqi 

Commercial Banks 

Journal of Opcion 2019 

 ادارة الموارد البشرية بتعزيز الثقافة إسهاماتذ7
دراسة تحميمية في القطاع التربوي العراقي :التنظيمية

مجمة جامعة االنبار لمعموم 
 واإلداريةاالقتصادية 

2021 

الحد من االرهاق الوظيفي مدخل لتحقيق فاعمية األداء ذ8
دراسة تحميمية في مصرف الرافدين :االستراتيجي 

مجلة اقتصاديات االعمال للبحوث 
التطبيقية 

2021 

 

 

 .اهلوىاتذالعلموةذاحمللوةذوالدولوةذذعضووةذ:تادعا 
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نوعذادلشاركةذذذالعملمكانذالدنــةذالعنوانذتذ

بودرتذ/ذحبثذذ)

ذ(حضور

 عضوا كؾية االدارة واالقتصاد 2013 الؾجـة االرذادية 1

 2018 الؾجـة العؾؿية 2

 

عضوا  كؾية اإلدارة واالقتصاد

عضوا  كؾية اإلدارة واالقتصاد 2019 الؾجـة االمتحانية 3 

 
 .كًبذالشكرذ،ذاجلوائزذذوذذهاداتذالًقدور:ذعاذرًا

 الدنة اجلهةذادلاحنةذ كًابذالشكرذاوذاجلائزةذأوذالشهادة ت

 2020-2019عؿيد كؾية اإلدارة واالقتصاد  2كتاب ذؽر عدد  1

 2021-2018رئيس جامعة االنبار  5كتاب ذؽر عدد  2

 2021-2019وزير التعؾيم العالي والبحث العؾؿي  3كتاب ذؽر عدد 3

 2019رئيس اهليئة العؾيا لؾحج والعؿرة كتاب ذؽر  4

 2021وكيل وزيرة االعؿار واالدؽان  كتاب ذؽر   5

 


