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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

دبلوم فين

هيئة التعليم التقين

معهد االدارة التقين

2891

بكالوريوس

املستنصرية

ادارة واقتصاد

2891

املاجستري

بغداد

ادارة واقتصاد

2881

الدكتوراه

بغداد

ادارة واقتصاد

1002

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

مدرس مساعد

هيئة التعليم التقني

1999/1993

2

مدرس

هيئة التعليم التقني

2112/1999

3

استاذ مساعد

4

استاذ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مركز بحوث السوق وحماية المستهلك

2110/2113
2119

ثالثا ً  :الدراسات االستطالعية
-1

دراسة استطالعية آلراء عينة من البائعين ومتعهدي النقل في اسواق الجملة بغداد

-2

دراسة استطالعية آلراء عينة من اولياء امور الطلبة عن دور وسائل االعالم الفضائية في
تنمية حق المعرفة لدى االطفال

-3

دراسة استطالعية آلراء عينة من المنتسبين في المؤسسات التعليمية عن اخالقيات العمل
االداري للقيادات االدارية من وجهة نظر االسالم

-4

دراسة استطالعية عن البطاقة التموينية بين االبقاء او االلغاء

-5

دراسة عن واقع االقسام في الكليات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رابعا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

معهد االدارة التقين

هيئة التعليم التقين

1001/2898

2

كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/دراسات عليا

1008/1002

3

الكلية التقنية االدارية

هيئة التعليم التقين /دراسات عليا

1021/1009-1002

خامسا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

املـــــادة

السنـــــة

2

السكرتارية

تنظيم واساليب /احلفظ واالرشفة

2892/2898

1

املخازن /السياحة/احملاسبة

الربجمة كوبول /حاسبات بيسك

2880/2891

1

انظمة احلاسبات

تطبيقات جاهزة

2889/2881

2

السكرتارية

تقنيات املعلومات

1008/1002

8

ادارة اعمال /دراسات عليا

نظم املعلومات  /دبلوم مستشفيات

1008/1002

2

تقنيات العمليات /ماجستري

نظم املعلومات

1021/1009-1002

سادسا ً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

2

دور تقانة المعلومات في تطوير المقدرات
الجوهرية

القســـم
تقنيات العمليات

السنــة
1022

سابعاًً:المؤتمراتًوالندواتًالعلميةًالتيًشاركًفيهاً.
تً

العنوانً

السنــةً

مكانًأنعقادهاً

1

المؤتمر العلمي الثالث لشركة النقل المائي

2002

و ازرة النقل

3

المؤتمر العلمي التاسع لهيئة التعليم التقني

2002

هيئة التعليم

المؤتمر العلمي الخامس في كلية الهندسة

2
4

2002

المؤتمر العلمي السادس لمركز بحوث السوق وحماية

2002

-2

نوعًالمشاركةًً
بحثًً/
(ًبحث

جامعة بغداد

بوسترًحضور)ً
بحث

بغداد
جامعة
التقني

بحث

بحث

المستهلك
المؤتمر العلمي الرابع لمركز ابحاث االمومة والطفولة

2002

جامعة ديالى

بحث

-6

المؤتمر العلمي السنوي السادس لمركز صالح الدين

2002

جامعة تكريت

بحث

-7

ندوة واقع الخدمات الطبية على المواطن العراقي وحقوق

2002

جامعة بغداد

بحث

االيوبي للدراسات التاريخية والحضارية
المستهلك

-8

ندوة الثقافة االستهالكية في المجتمع العراقي وتأثيرها في

2002

جامعة بغداد

بحث

-9

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر لالعمال /

2002

جامعة الزيتونة

بحث

-00

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع عشر لالعمال /

2002

جامعة الزيتونة

بحث

ادارة وبناء الدولة

ادارة االزمات في عالم متغير
ادارة االبتكار في االعمال.

االردنية
االردنية

ثامن ًا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
القيام بالدراسات االستطالعية ومبجاالت متنوعة
نشر مقاالت يف نشرة صوت املستهلك
حضور ومشاركة يف املؤمترات والندوات
تقييم رسائل املاجستري واطا ريح الدكتوراه واالحباث العلمية يف ( كلية االدارة واالقتصاد\ بغداد ،الكلية التقنية االدارية)

مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراه يف الكليات واملعاهد العالية

خارج الكلية

تاسعا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية .
 -1عضوةًلجنةًتقييمًواختيارًالمرشحينًلجوائزًيومًالعلمًلعامًً/4112وزارةًالتعليمًالعاليً
والبحثًالعلمي

 -4عضوةًفيًمجلسًادارةًمركزًبحوثًالسوقًوحمايةًالمستهلك.
 -3عضوةًفيًاللجنةًالعلميةًفيًالمركز.

 -2رئيسًلجنةًتعضيدًالبحوثًالعلميةًفيًالمركز.
 -5عضوًلجنةًاستاللًالبحوثًفيًالمركز.

 -6عضوًلجنةًاخالقياتًالبحثًالعلميًفيًالمركز.
 -7رئيسًلجنةًجردًالموجوداتًفيًالمركز.

 -8عضوةًمجلسًالتعليمًالعاليًاالهليًللمدةًمنً(ً)4111-4115
 -9ممثلًوزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًفيًالكلياتًاالهلية.

-11

مسؤولةًالمرأةًفيًالوزارةًوعضوةًاللجنةًالفرعيةًللهيئةًالعلياًللنهوضًبالمرأةًللمدةًمنً

()4119-4118

-11

المشاركةًفيًالعديدًمنًاللجانًالمشكلةًداخلًوزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًكعضوةً

-14

عضوًلجنةًتكريمًالطلبةًاالوائلًعلىًالكلياتًفيًالوزارةً.4118

أوًرئاسةًاللجنةً.
ً

ً

عاشراً :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ً-1شكرًوتقديرًالجتيازًدورةًبتفوقً

عميدًمعهدًاالدارةًالقنيً

ً1982

ً-4شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

رئيسًهيئةًالتعليمًالتقنيً

ً1985

ً-3شكرًوتقديرًالجتيازًدورةًبتفوقً

عميدًمعهدًاالدارةًالقنيً

ً1989

ً-2شكرًوتقديرًالجتيازًدورةًبتفوقً

عميدًمعهدًاالدارةًالقنيً

ً1989

ً-5شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً1991

ً-6شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً1991

ً-7شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً1991

ً-8شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً1994

ً-9شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً1993

-11شكرًوتقديرًالجتيازًدورةًبتفوقً

عميدًمعهدًاالدارةًالقنيً

ً1993

ً-11شكرًوتقديرًلالشرافًعلىًمشاريعًالطلبةً

عميدًمعهدًاالدارةًالقني

ً1992

-14شكرًوتقديرًللترقيةًالىًمدرسً

رئيسًهيئةًالتعليمًالتقنيً

ً1999

ً-13شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً1999

ً-12شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً4111

ً-15شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

عميدًمعهدًاالدارةًالتقنيً

ً4111

ً-16شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

رئيسًهيئةًالتعليمًالتقنيًً ً4111

ً-17شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

رئيسًهيئةًالتعليمًالتقنيً

ً4114

ً-18تثمينًالجهودًالمبذولةً

معاليًوزيرًالتعليمًالعاليً

ً4115

ً-19شكرًوتقديرًلمتابعةًسيرًاالمتحاناتًً

رئيسًجهازًاالشرافًً

ً4115

ً-41شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

رئيسًجهازًاالشرافً

ً4115

ً-41شكرًوتقديرًتمثيلًالوزارةًفيًالكلياتً

رئيسًجهازًاالشرافًً

ً4115

ً-44شكرًوتقديرًلمتابعةًسيرًاالمتحاناتً

رئيسًجهازًاالشرافً

ً4115

ً-43شكرًوتقديرًالعدادًدراسةًعنًواقعًاالقسامًً

معاليًوزيرًالتعليمًالعاليً

ً4115

ً-42شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةً

رئيسًجهازًاالشرافً

ً4115

ً-45تثمينًالجهودًالمبذولةً

معاليًوزيرًالتعليمًالعاليً

ً4117

ً-46شكرًوتقديرًفيًاحتفاليةًتكريمًاألوائلً

معاليًوزيرًالتعليمًالعاليً

ً4118

ً-47شكرًوتقديرًعنًتكريمًطلبةًكلياتًالطبً

وكيلًالوزيرًاالقدمً

ً4118

ً-48شكرًوتقديرًعنًالكشفًعلىًكليةًاليرموكًً

وكيلًالوزيرًاالقدمً

ً4118

ً-49تثمينًللجهودًالمبذولةً

معاليًوزيرًالتعليمًالعاليً

ً4118

ً-31شكر وتقدير للجهود المبذولة في اعداد الدورات ً

معاليًوزيرًالتعليمًالعاليً

ً4111

ً-31شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةًفيًاعدادًالندواتً

البرلمانًالعراقيً

ً4114

ً-34شـــــكرًوتقـــــديرًللجهـــــودًالمبذولـــــةًفـــــيًاعـــــدادًالدراســـــةً مديرًالمركزً
االستطالعيةًعنًابقاءًاوًالغاءًالبطاقةًالتموينيةً

ً4114

ً-33شكرًوتقـديرًعـنًالمشـاركةًفـيًالمـؤتمرًالمقـامًفـيًمركـزً مديرًمركـزًابحـاثًاالمومـةً ً4114
ابحاثًاالمومةًوالطفولةً

والطفولةً/جامعةًديالىً

ً-32شكرًوتقديرًللجهودًالمبذولةًفيًنشرةًصوتًالمستهلكًً

مســـــاعدًرئـــــيسًالجامعـــــةً ً4113

للشؤونًاالدارية/بغدادً

ً-35شــهادةًتقديريـــةًعــنًعضـــويةًاللجنـــةًالعلميــةًفـــيًتقيـــيمً وزيرًالتعليمًالعاليًوالبحـثً ً4112
واختيارًالمرشحينًلجوائزًيومًالعلمًالعراقيًلعامًًً4112

العلميً

ً-36شــــكرًوتقــــديرًعــــنًالجهــــودًالمبذولــــةًفــــيًحملــــةًســــيدً مــديرًمركــزًبحــوثًالســوقً ً4112
الشهداء(ع)ًللحفاظًعلىًالبيئةًالعراقيةً

وحمايةًالمستهلكً

ً-37شكرًوتقديرًعنًالجهـودًفـيًاعـدادًوتهيئـةًاعمـالًورشـةً مــديرًمركــزًبحــوثًالســوقً ً4115
حمايــــةًالمســـــتهلكًفـــــيًضـــــوءًالمواصـــــفةًالقياســـــيةً ً46111وحمايةًالمستهلكً

والخاصةًبالمسؤوليةًالمجتمعيةً

حادى عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة.
ت
2

أسم الكتاب
االدارة االلكرتونية /مرتكزات فكرية ومتطلبات تأسيس عملية

سنة النشر
1001

ثاني عشر :اخلربات االدارية

رئيس قسم البحوث والدراسات

مركز بحوث السوق وحماية المستهلك

 2102ولحد اآلن

مسؤولة الوحدة العلمية

مركز بحوث السوق وحماية المستهلك

2102-2102

مدير قسم التطوير والتنمية البشرية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2100-2101

مدير قسم التعليم االهلي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2101-2112

معاون مدير قسم التقويم العلمي واالداء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2112

رئيس قسم السكرتارية

معهد االدارة التقني

2112-2112

مسؤولة مختبر المايكروفلم

معهد االدارة التقني

0811

مسؤولة شعبة حسابات صندوق تسليف الطلبة

معهد االدارة التقني

0812

 :الثالث عشر :البحوث املنشورة
اسماء البحوث

جهةًالنشرً

السنةً

 -0استخدام التحليل العاملي في تحديد العوامل المؤثرة في حدوث العوق
الفيزياوي.
 -2مسببات تلف الموجودات المخزنية في المنشآت الصناعية.

مجلةًالتقنيً

ً1995

مجلةًالتقنيً

ً1995

مجلةًالعلومًالتربويةً

ً1997

 -2تأثير المتغيرات التنظيمية على الوالء الوظيفي.

والنفسية/جامعةًبغدادً
 -2معايير تقويم ومقارنة البدائل االستراتيجية في المنظمات غير الهادفة للربح .مجلةًاالستاذً
 -2اسباب عزوف المشاركين عن االلتحاق بالدورات التدريبية.
مجلةًاالستاذً

ً4111

مجلةًاالستاذً

ً4114

 -6نظام المعلومات واثر تنفيذه في عملية اتخاذ القرارات.

ً4111

 -7اتجاهات قادة شركة النقل المائي نحو تطبيق استراتيجية الجودة الشاملة من وقائعًالمؤتمرًالعلميًالثالثً ً4114
وجهة نظر المرؤوسين
للشركةًالعامةًللنقلًالمائيً
العراقيةً

 -1تقويم تجربة االمتحانات الوزارية من خالل االمتحان الوزاري لمادة تنظيم
مكتب لطلبة
قسم السكرتارية /معهد االدارة التقني  /المرحلة الثانية للسنوات -0881
.2110
 -8استخدام تكنولوجيا المجاميع في الشركات الصناعية.
 -01الكفايات االدارية المطلوبة لعمداء مؤسسات التعليم التقني من وجهة
نظرهم عالقتها ببعض المتغيرات.

مجلةًاالستاذً

ً4114

ً

ً4114

وقائعًالمؤتمرًالعلميً

ً4115

التاسعًً/لهيئةًالتعليمً

التقنيً
 -00العوامل التنظيمية المؤثرة في مدى امكانية تطبيق استراتيجية التبادل
االلكتروني للبيانات.

مجلةًالعلومًاالقتصاديةً

ً4115

-02متطلبات الحكومة االلكترونية وامكانات تطبيقها في المنظمات الخدمية
العراقية.

مجلةًالعلومًاالقتصاديةً

ً4115

 -02اثر خصائص التفكير االستراتيجي في عوامل االختيار االستراتيجي.

مجلةًجامعةًكربالءًالعلميةً ً4119

واالدارية/جامعةًبغدادً
واالدارية/جامعةًبغدادً

 -02دور الحدس في اتخاذ القرارات االستراتيجية.

المجلةًالعراقيةًللعلومً

 -06اخالقيات العمل االداري للقيادات االدارية من وجهة نظر االسالم /دراسة
استطالعية آلراء عينة من المنتسبين في المؤسسات التعليمية
 -07دور وسائل االعالم الفضائية في تنمية حق المعرفة لدى االطفال /دراسة
استطالعية آلراء عينة من اولياء امور الطلبة
 -01تقويم كفاءة اداء قطاع النقل وفقا ً لمنظورات بطاقة االداء المتوازن/
دراسة حالة في شركة النقل البري

وقائعًمؤتمرًجامعةًتكريتً

ً4114

وقائعًمؤتمرًجامعةًديالىً

ً4114

مجلةًكليةًبغدادًللعلومً

ً4114

المجلةًالعراقيةًلبحوثً

ً4114

االدارية/جامعةًكربالءً

 -08تأثير النقل في اسعار الفواكه والخضار المستوردة  /دراسة استطالعية
آلراء عينة من البائعين ومتعهدي النقل في اسواق الجملة/بغداد

االقتصاديةًالجامعةً

ً4111

السوقًوحمايةًالمستهلكً
 -21مؤشرات تقويم خدمة القطاع الصحي

ندوة/مركزًبحوثًالسوقً

ً4114

 -20العوامل المؤثرة على النزعة االستهالكية عند المستهلك العراقي/دراسة
تحليلية آلراء عينة من الزبائن باستخدام اسلوب التحليل العاملي

المعهدًالعاليًللدراساتً

ً4113

 -22السلوك االستهالكي للمرأة العراقية  /دراسة استطالعية آلراء عينة من
النساء في مدينة بغداد

ندوةًً/مركزًبحوثًالسوقً

ً4113

 -22ثقافة االستهالك وعالقتها باالمن الغذائي

ندوةًً/مركزًبحوثًالسوقً

ً4113

المحاسبيةًوالماليةً
وحمايةًالمستهلكً
وحمايةًالمستهلكً

 -22اآلثار السلبية للبرامج التفاعلية الفضائية /دراسة تحليلية من وجهة نظر
المشاهدين

المجلةًالعراقيةًلبحوثً

 -22ممارسة سلوكيات مواطنة الزبون واثرها في الوالء

المعهدًالعاليًللدراساتً

ً4112

 -26المناعة التنظيمية ودورها في ادارة اآلزمات  /دراسة تحليلية آلراء عينة
من المسؤولين في الشركة العامة للصناعات الجلدية

وقائعًالمؤتمرًالعلميً

ً4112

السوقًوحمايةًالمستهلكً
المحاسبيةًوالماليةً

ً4112

الدوليًالسنويًالثالثً

عشرً/جامعةًالزيتونةًً/
االردنً

مجلةًكليةًالتربيةًاالساسيةً ً4112

 -27قياس مدى اطالع المستهلكين على بطاقة الداللة الموجودة على السلع
الغذائية وعالقته بالوعي االستهالكي /دراسة استطالعية آلراء عينة من
ً/الجامعةًالمستنصريةً
المستهلكين في بغداد
 -21دور ادارة المرح في تعزيز االنتماء التنظيمي  /دراسة استطالعية في
ً
مركز بحوث السوق وحماية المستهلك -جامعة بغداد
International
Diagnosis Patterns Of Innovation And
Journal of Business Administrative Leaders And Their Role In A Chieving
and Management
Strategic Success\ Field Study
Review
British Journal Of
Marketing Research Outputs Strategy Requirements:
Marketing Studies
An Analytical Study In The University Of Baghdad
 -20ابعاد الريادة وعالقتها باستراتيجيات التصنيع االخضر /دراسة ميدانية في وقائعًالمؤتمرًالعلميً
شركة بغداد للمشروبات الغازية
الدوليًالسنويًالرابعًعشرً
ً/جامعةًالزيتونة/االردنً

ً
2015

2015
2015

الثالث عشر :القاء احملاضرات يف الدورات التدريبية
دورةًفيًادارةًاالزماتً

االكاديميةًالعراقيةًلمكافحةًالفسادً

دورةًفيًمناهجًالبحثًالعلميً

االكاديميةًالعراقيةًلمكافحةًالفسادً

د ًورةًمتقدمةًفيًاستخدامًاألساليبًالحديثةًفيًادارةًالمكاتبً
دورةًتدريبيةًفيًالمهاراتًالتفاوضيةً
ً
دورةًمتقدمةًفيًالبرمجهً
ً
تطويرًالمهاراتًالسلوكيةًواالنسانيةًلمدراءًاالداراتًالوسطىً
دورةًتدريبيةًفيًاتمتةًالمكاتبًوالسكرتاريةً
دورةًتدريبيةًفيًاساليبًتخطيطًالمخزونً
ً
دورةًفيًالتخطيطًاالستراتيجيً

جامعةًالنهرينً

مركزًاالستشاراتًوالتطويرًاإلداريً
مركزًتطويرًالمالكاتً
امانةًبغدادً
معهدًاالدارةًالتقنيً
معهدًالتدريبًوالتطويرًالتربويً
المعهدًالقضائيً

الرابع عشر :املشاركة يف الدورات التدريبية
.1دورةًالتـــدريبًعلـــىًمهـــاراتًتقيـــيمًاالداءًالعـــامًللجامعـــاتً جامعةًقطرً
والكلياتً

.4دورةًمتقدمةًفيًطرائقًالتدريسً

مركزًتطويرًالمالكاتً

.3دورةًفيًتطويرًرؤوساءًاالقسامً.

مركزًتطويرًالمالكاتً

.2دورةًمتقدمةًفيًاالنترنتً.

الشركةًالعامةًلخدماتًالشبكةًالدوليةًللمعلوماتً

.5دورةًفيًاعدادًمدرسيًمادةًالبرمجةً.

معهدًاالدارةًالرصافةً

.6دورةًمتقدمةًفيًقواعدًالبياناتAccess 97

معهدًاالدارةًالتقنيً

.7دورةًفيًاللغةًاالنكليزيةً.

معهدًاالدارةًالتقنيً

.8دورةًقواعدًالبياناتًDB+3

معهدًالتكنولوجياً

.9دورةًقواعدًالبياناتًًFoxpro2

معهدًالتكنولوجياً

اخلامس عشر:
اللغــات .
 اللغة االنكليزية

