
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

  جامعة االنبار                                                                                      

 يقسم ضمان الجودة واالعتماد األكاديم  

                                                                                        

 

 

 الذاتية السيرة
 

       طارق طعمه عطيه دمحم الشمري:      ـم ـــــــــاالســ

  31/4/3891 : تاريخ الميـالد 

 متروج   :الحالة الزوجية 

 اربع  :دد األوالد  ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

      ادارة االعمال:        صــالتـخـص

 تدريسي :       ة    الوظيف

    مدرس   :الدرجة العلمية 

            قسم ادارة االعمال/ كلية االدارة واالقتصاد :     عنوان العمل

     70978830848:     الهاتف النقال

 alshemarry1983@gmail.com  : كترونياإللالبريد 

 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 اريخالت الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 6002/  6002 االدارة و االقتصاد  كربالءجامعة  

  6022/6026 االدارة واالقتصاد اهلند/  جامعة بونا  املاجستري

 

 .التدريس الجامعي :  نياثا 

 
 

 

 الصورة 



 

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

 اىل االن/  6026 االنبار كلية االدارة واالقتصاد 1

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: ثالثا 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

  6026/6022 مبادئ االدارة ادارة االعمال 2

 6026/6022 نظم معلومات ادارية ادارة االعمال 6

 6026/6022 اإلدارةمبادئ  احملاسبة 2

 6022/6024 ادارة التسويق احملاسبة 4

 6022/6024 راسالت جتاريةم ادارة االعمال 5

 6022/6024 قراءات اداريه ادارة االعمال 2

 6025/  6024 تكنلوجيا املعلومات ادارة االعمال 2

 6025/  6024 الدوليةاالدارة  ادارة االعمال 8

 6025/  6024 قراءات اداريه ادارة االعمال 9   

 6025/  6024 ادارة التسويق ادارة االعمال 20  

 6025/  6024 رقابة وتقويم االداء ارة االعمالاد 22

 6022/ 6025 رقابة وتقويم االداء ادارة االعمال 26

 6022/ 6025 ادارة التسويق ادارة االعمال 22

 6022/  6022 ادارة التسويق ادارة االعمال 24

 6022/  6022 االدارة الدولية ادارة االعمال 25

 6022/  6022 ريهقراءات ادا ادارة االعمال 22

 6022/  6022 حبوث التسويق ادارة االعمال 22

 6022/  6022 رقابة وتقويم االداء ادارة االعمال 28

 6028/ 6022 ادارة التسويق ادارة االعمال 29



 

 6028/ 6022 رقابة وتقويم االداء ادارة االعمال 60

 6029/ 6028 ادارة تسويق ادارة االعمال 66

 6029/ 6028 ادارة دولية مالادارة االع 62

 6029/ 6028 حبوث تسويق ادارة االعمال 64

 6060/ 6029 ادارة التسويق ادارة االعمال 65

 6060/  6029 مهارات التفكري والتواصل ادارة االعمال 62

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع : رابعا 

 السنة النشر حمل البحثأسم  ت

 6022 االنبار/ جملة العلوم االدارية واالقتصادية  دور الثقافة التنظيمية في مكافحة ظاهرة غسيل االموال  1

 6024 االنبار/ جملة العلوم االدارية واالقتصادية  مدى توفر متطلبات مواصفات التصنيع العالمية في البيئة العراقية 2

 6022 بغداد/ جملة العلوم االدارية واالقتصادية  التدريسية الهيئةفي االلتزام التنظيمي لدى أعضاء  ظيميةالتن الصحةتأثير  3

 إلدارة ةاالستباقي التوجه تعزيز في ودورها األكاديمية القيادة ممارسات 4
 جامعة كليات في الجامعية :القيادات من لعينة ميدانية ةدراس االزمات 

 األنبار
 

 6028 نريجملة الدنا

: التغيير التنظيمي تراتيجياستاااللكترونية ودورها في نجاح است  الحوكة 5
 في ديوان محافظة االنبار ميدانية اسةر د
 

 6028 اربيل العلمية -جملة جامعة جيهان

6 
Governance in the Success of  -The Role of E

Organizational Change Strategies: A Field Study of a 

Sample of Government Departments in Iraq 

Journal of Business & Economic 

Policy 
6028 

 

 

 

 


