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 تانذاحي ةانضيز
 

 

    انشبيبي يحًذ خانذ ونيذ عطا   :  ـى ـــــــــاالصــ

 : حذريضيانىظــــــــيفــت 

 واالقخصاد اإلدارةكهيت  –جايعت بغذاد  يـــــكاٌ انعًـــم :

    0891   : حاريخ انًيـالد 

 يخزوج   انحانت انزوجيت :

 2  ذد األوالد  :ــعـــ

 يضهى   :   انذيـــــــــــانت

 بحىد انعًهياث  –انعاو : إحصاء    صــانخـخـص

 عهىو في بحىد انعًهياث:    انخخصص انذقيق

 يذرس    انذرجت انعهًيت :

 10029187004:     انهاحف اننقال

 khalid_w1990@yahoo.com  : أالنكخزونيانبزيذ 
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 .انًؤهالث انعهًيت 

ذاظتارؼخذةذـــاظؽؾقذاجلاععةذاظدرجةذاظعؾؿقة

 بكالورووس

 

ذ2002ذاظراصدؼنذاظراصدؼن

ذ2007ذاإلدارةذواالضتصادذبغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ/ذ/ذ/

 انخذرج انىظيفي .

 انخذريش انجايعي .

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

ذاىلذاظوضتذاحلاظيذ2008ذبغدادذطؾقةذاإلدارةذواالضتصادذ1

ذ2016-2015ذطؾقةذاظرتاثذاجلاععةذادارةذاالسؿالضدمذذ2

 قًج بخذريضها. يانًقزراث انذراصيت انخ

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

ذ2009-2008 األداظقبذاظؽؿقةذإدارةذاألسؿالذ1

ذ2009-2008ذMicrosoft  Wordذاحملادبةذ2

ذ2010-2009ذحبوثذاظعؿؾقاتذإدارةذاألسؿالذ3

ذ2011-2010 تطبقؼات Microsoft  Excel+ WinQSBذ+ذاالضتصادذإدارةذاألسؿالذ4

ذ2012-2011 عبادئذاظرؼاضقاتذإدارةذساعةذ5

عبادئذاحلادوبذواالغرتغت+ذ+ذإدارةذصـاسقةذ6 WinQSB تطبقؼات 

Microsoft Word 

ذ2011-2012

 تطبقؼات WinQSB+عبادئذاحلادوبذواالغرتغت+ذذ+ذادارةذساعةذادارةذصـاسقةذ7

Microsoft Word 

ذ2012-2013

 الى -الفترة من  الجهة الىظيفة ت

 2013-2008 كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس مساعد 1

 الى الىقث الحالي 2014 كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس 2
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 تطبقؼات WinQSB+عبادئذاحلادوبذواالغرتغت+ذذادارةذصـاسقةذ+ذادارةذاسؿالذ8

Microsoft Word 

ذ2013-2014

  Win QSBتطبقؼاتذذاإلدارةذاظعاعة+ذادارةذاالسؿالذذ9

ذ

ذ2014-2015

  Win QSBتطبقؼاتذذاإلدارةذاظعاعة+ذادارةذاالسؿالذذ10

ذ

ذ2015-2016

 +ذادادقاتذاحلادوبذ Win QSBتطبقؼاتذذاالسؿالذادارةذ11

ذ

ذ2016-2017

  Win QSBتطبقؼاتذذاالدارةذاظصـاسقة+ذادارةذاالسؿالذذ12

ذ

ذ2017-2018

+ذذ Win QSBتطبقؼاتذادادقاتذاحلادوبذ+ذ ذادارةذاالسؿالذذ13

 MSتطبقؼاتذادارةذادلشارؼعذبادتخدامذاظربغاعجذ

Project 2013ذ

ذ2019-2018

 انخي شارك فيها.انعهًيت  انًؤحًزاث

ذت
غوعذذعؽانذاغعؼادػاذاظدـةذسـوانذاظبحثذسـوانذادلؤمتر

ذادلشارطة

اظتـؿقةذادلدتداعةذعنذاجلذاضتصادذذ1

ذسراضيذعتطور

ادتخدامذحبوثذاظعؿؾقاتذيفذادباذذ

ذاظؼراراتذاالدارؼة

طؾقةذاالدارةذواالضتصادذذ2012

ذادلدتـصرؼة/ذاجلاععةذ

ذباحث

ظؾتحدؼثذاالداريذاظتوأعةذادلعرصقةذذ2

ذوادلاظيذواالضتصاديذععذاجملتؿع

ادتخدامذذمناذجذاظـؼلذاظضبابيذذاتذ

ذاألرضامذاظثالثقةذيفذادباذذاظؼرار

طؾقةذاالدارةذواالضتصادذذ2013

ذ/ذجاععةذطربالء

ذباحث

ادتخدامذادلـطقذاظعؾؿيذواظتارخييذذ3

ذيفذدصعذاحلرطةذاالضتصادؼة

استعمال الربجمة اخلطية متعددة 

ذ ف يف اختاذ القراراالهدا

طؾقةذاالدارةذواالضتصادذذ2013

ذ/ذجاععةذبغداد

ذباحث

ادلؤمترذاظعؾؿيذاظدوظيذاظرابعذذ4

ذظإلحصائقنيذاظعرب

استخدام مناذج التخصيص الضبابية      

الختاذ القرار األمثل لتقليل تكاليف 

ذعملية ختصيص املالك الطيب

ذباحثذبغدادذذ2013

يفذضوءذاظتحولذحنوذاضتصادذاظدوقذذ5

ادتثؿارذاالعؽاغاتذاالدارؼةذوادلاظقةذ

ذواالضتصادؼة

ادتعؿالذغظرؼةذصػوفذاالغتظارذظتؼققمذ

ععاؼريذاجلودةذظألغظؿةذاخلدعقةذظتحؼققذ

ذرشبةذاظزبون

طؾقةذاالدارةذواالضتصادذذ2014

ذ/ذجاععةذطربالء

ذباحث

توزقفذاظبحثذاظعؾؿيذيفذحتؼققذذ6

ذاالعنذاالضتصاديذيفذاظعراق

اظطرائقذاظضبابقةذحللذمناذجذادتخدامذ

ذاخلزؼنذععذتطبققذسؿؾي

طؾقةذاالدارةذواالضتصادذذ2015

ذ/ذجاععةذطربالء

ذباحث
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ذ

 first international ذ7

conference on 

information 

technology (AICIS 

ذ(2018

 The Impact of the 

Coherence of the 

Working Group in 

Confronting the 

Obstacles of the 

Application of 

Electronic 

Administration - An 

Analytical Studyذ

ذصـدقذبابلذ+ذ2018

ذجاععةذاظػؾوجة

ذباحث

 

 .  لجان العلمية واالداروةال 

ذجلـةذاألذرافذسؾىذخمتربذاظدراداتذاظعؾقا

ذجلـةذاالذرافذسؾىذادلخترباتذيفذذعبةذاحلادبةذاالظؽرتوغقة

ذجلـةذعراضبةذاالعتحاغاتذاظـفائقةذظؾدراداتذاظعؾقا

ذجلـةذادلراضباتذادلرطزؼةذظالعتحاغاتذاظـفائقة

 والدراسات اظبحوثذزذاحلادبةذاالظؽرتوغقةذوذعبةجلـةذاظتـدققذبنيذعرط

ذجلـةذادلشرتؼاتذادلرطزؼة

ذ

ذظؽازذجلـةذعشرتؼاتذا

ذجلـةذعشرتؼاتذاحلادبات

ذجلـةذاالستدالذسؾىذاالدعار

ذجلـةذتدضققذتؼققمذاالداءذظؾتدرؼدقنيذوادلوزػني

ذجلـةذاالدخالذاالظؽرتوغيذظتؼققمذاالداءذظتشؽقالتذاظؽؾقة

ذجلانذحتؼقؼقةذوتدضقؼقةذظوحدةذاظؼاغون

ذجلـةذوضعذعػرداتذادلؼرراتذاظدرادقةذظشعبةذاحلادبةذاالظؽرتوغقة

ذجلـةذتدضققذاعتحاغقةذيفذضدمذاالدارةذاظعاعة

ذجلـةذجؾبذاظعروضذاخلاصةذخبطذاالغرتغتذظؾؽؾقة
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 .   داروةاألنشطة اال     

ذ2009-2008عدؤولذادلتابعةذاألعـقةذظدـةذ

ذ2012-2011عدؤولذاظعالضاتذاظثؼاصقةذظدـةذ

ذ2014اىلذذ2012عدؼرذذعبةذاظدراداتذواظتخطقطذوادلتابعةذظدـةذ

 2014-2013ارتباطذوحدةذاظتأػقلذواظتوزقفذيفذجاععةذبغدادذسضوذ

ذ
 2016-2015سضوذارتباطذجلـةذاظتخطقطذاالدرتاتقجيذيفذجاععةذبغدادذظدـةذ

ذ
ذ2017اىلذذذ2014عدؼرذذعبةذضؿانذاجلودةذواألداءذاجلاععيذعنذدـةذ

ذاىلذاظوضتذاحلاظيذ2017ادلؼررذاظصباحيذظشعبةذاحلادبةذاالظؽرتوغقةذعنذدـةذ

اىلذاظوضتذذ2017ادلخترباتذاظتابعةذظشعبةذضؿانذاجلودةذواألداءذاجلاععيذعنذدـةذذاستؿادؼةوحدةذذعدؤول

ذاحلاظي

 

 . النشاطات اإلضافية 

 ISO 9001:2015ادلشارطةذيفذدورةذبرغاعجذاسدادذعدضقذداخؾيذععتؿدذوصقذغظامذادارةذاجلودةذظؾؿواصػةذ 0

 بعـوانذحتدؼدذاظؼرارذاألعثلذيفذسؿؾقةذدبطقطذاإلغتاجذ2009غشرذحبثذيفذذبؾةذاظعؾومذاالضتصادؼةذ 2

 اظؼاءذدوراتذيفذاحلادباتذالعتحانذاظؽػاءةذظؾدراداتذاظعؾقا 7

 اظؼاءذدوراتذيفذاحلادباتذدلوزػيذاظؽؾقة 4

 2006االردنذسؿانذذ–ادلشارطةذيفذدورةذاحملادبةذواظتدضققذوعدكذاظدصاترذ 8

ذذبالذاالختصاصذوطذظكذضؿنذذبالذاظعؿلذاالداريذادلوطلذاظياظؼاءذغدواتذوورشذاظعؿلذيفذ 6

ذاالذرافذسؾىذرؾبةذاظدراداتذاالوظقةذيفذاظؽؾقة 0

ذاجراءذاظتحؾقالتذاالحصائقةذظطبةذاظدراداتذاظعؾقاذيفذجاععةذبغداد 9

ذاجراءذاظتحؾقالتذاالحصائقةذظطؾبةذاظدراداتذاالوظقةذيفذاظؽؾقة 8

ذاظؽؾقةذيفذجاععةذبغدادذحضورذغدواتذوورشذسؿلذخارج 10
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ذادلشارطةذيفذعـاضشةذرؾبةذاظدارداتذاظعؾقاذيفذاظدؿـاراتذ 11

ذادلشارطةذيفذدورةذاالتؽقتذيفذجاععةذبغداد 12

ذاحلصولذسؾىذاظعدؼدذعنذطتبذاظشؽرذواظتؼدؼرذعنذدـةذاظتعقنيذاىلذاظوضتذاحلاظي 13

            

            

    


