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 انضيشة انزاحيت

 CURRICULUM VITAE 
 

 

       صعذون محضه صهمان:     ـم ـــــــــاالصــ

  1978/ 1/4 : حاسيخ انميـالد 

 مخزوج انحانت انزوجيت :

  ثالد    ذد األوالد  :ــعـــ

  االداسة انصىاعيت / اداسة االوخاج وانعمهياث :    صــانخـخـص

 ار جامعي/ اصخ حذسيضي:      تــــــانىظيف

 مذسس       انذسجت انعهميت :

   / قضم االداسة انصىاعيت جامعت بغذاد / كهيت االداسة واالقخصاد     :   عىىان انعمم

  -بغذاد عىىان انضكه: 

 07709843561:       انهاحف انىقال

 odec.uobaghdad.edu.iqsaadoon@c كخشووي :انبشيذ إالن

Saadoon1978@gmail.com 

 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

ماظؿارؼخمةمـــاظؽؾقماجلاععةماظدرجةماظعؾؿقة

ذبكالورووس

ذ

م2001/2000ماالدارةمواالضؿصادمبغداد

م11/9/2007ماالدارةمواالضؿصادمبغدادذاملاجدًري

م ذهرادكًو

ذ

ذ

ذ

م2018ماالدارةمواالضؿصادم/مادارةمساعةمبغداد

mailto:saadoon@codec.uobaghdad.edu.iq
mailto:Saadoon1978@gmail.com
mailto:Saadoon1978@gmail.com
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 نجامعي .ثانثاً : انخذسيش ا

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

موحلدماالنم–م2007مبغدادمطؾقةماالدارةمواالضؿصادم1

 سابعاً : انمقشساث انذساصيت انخى قمج بخذسيضها. 

ذةـــــالدنذادةـــــاملذمـــالقدذت

موناظؿصؿقممواظؿصـقعمباحلادوبم+ماظلقطرةمسؾىمادلكزماالدارةماظصـاسقةم1

 

م2008م-م2007

م2009م-م2008 اظلقطرةمسؾىمادلكزوناظؿكطقطموماالدارةماظصـاسقةم2

م2010م-م2009 اظلقطرةمسؾىمادلكزوناظؿكطقطموماالدارةماظصـاسقةم3

م2011م-م2010 اظلقطرةمسؾىمادلكزوناظؿكطقطموماالدارةماظصـاسقةم4

م2012-م2011 اظلقطرةمسؾىمادلكزوناظؿكطقطموماالدارةماظصـاسقةم5

م2013-2012ماظؿكطقطمواظلقطرةمسؾىماخلزؼنماالدارةماظصـاسقةم6

م2014-2013متـظقممصـاسيماالدارةماظصـاسقةم7

م2015-2014م(MRP + JIT + OPTغظمماالغؿاجم)ماالدارةماظصـاسقةم8

م+معـاػجمحبثضراءاتماغؽؾقزيمماالدارةماظصـاسقةم9

م+

م2015-2016

 ثاوياً : انخذسج انىظيفي . 

 
 امعةالج الىظيفة ت

 

 

 هة

 الى -الفترة من 

 2007-11-28ولغاية  2006-6-1 جامعة بغداد م. مالحظ 1

 28/11/2007 جامعة بغداد مدرس مساعد 2

 10/4/2012 جامعة بغداد مدرس 3
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ي+ماظؿصؿقمممبلاسدةماحلادوبمضراءاتماغؽؾقزماالدارةماظصـاسقةم10

مواظؿصـقعممبلاسدةماحلادوب

م2016-2017

ضراءاتمختصصقةمباظؾغةماالغؽؾقزؼة+مضراءاتمعفارؼةمماالدارةماظصـاسقةم11

مباظؾغةماالغؽؾقزؼةم+ماظلقطرةمسؾىماخلزؼن

م2017/2018

 

 انخي شاسك فيها.وانىشاطاث  انعهميتوانىذواث انمؤحمشاث : خامضاً 

ذنوعذاملشاركةذذهامكانذأنعقادذةذــنالدذعنوانذالذت

االسؿالماالظؽرتوغقةممواظؿقولميفمم1

ماضؿصادؼاتماالسؿال

مجاععةماظزرضاءم15-17/3/2011

مطؾقةماالضؿصادمواظعؾومماالدارؼة

ماالردنم-مسؿان

حبثمعشرتكمععماالدؿاذماظدطؿورماؼـارم

مبعـوان ماهلادي محاضـاتممسؾد "دور

ماالسؿالميفمتعزؼزمرؼادةمادلـظؿات"

 Winter School For Facultyم2

& Staff Members Of Iraqi 

Universities. 

Center Of Iraq Studies 

 

December 6
th

 to 26
th

 

م2010

م

University Of Erlangen- 

Nuremberg 

Erlangen-Germany  

Information And 

Communication 

Technologies In University 

Training  

ارةمواالضؿصادمسنمضلمماالدارةمعوصدمطؾقةماالد 3

م مشماظصـاسقة ماالداري ماالعر مبوجب

م6/4/2011يفمم2849ب/

 جاععةماالغؾار 31/3/2011

 طؾقةماالدارةمواالضؿصاد

 اظرعادي

 اجؿؿاعماظؾفـةماظؼطاسقة

 الضلامماالدارة

 

 

 
مادلؿؿقزمم4 ماالداء محول: ماظـاغي ماظدوظي ادلؾؿؼى

م مواحلؽوعات مادلؤدلاتمم–ظؾؿـظؿات منو

مادلاظيموا ماالداء محتؼقق مبني الضؿصادؼات

موحتدؼاتماالداءماظؾقؽي.

ورضؾة،ماجلزائرم–جاععةمضاصديمعرباحمم22-23-2011  

خمربماداءمادلؤدلاتمواالضؿصادؼاتميفمزلم

 اظعودلة

ععماالدؿاذماظدطؿورماؼـارمحبثمعشرتكم

دورمرؼادةمعـظؿاتممبعـوانم"مسؾدماهلادي

ماالسؿالميفماظؿـؿقةماالضؿصادؼة"

ماظؿـؿقةمم5 ميف ماالسؿال معـظؿات مرؼادة دور

مسؾىم مباظرتطقز مسربقة مجتارب االضؿصادؼة:

ماظؿفربةماظعراضقة

 عؤمترمجاععةموادطم2011

اظعراقم-وادطم  

معشارطةمبؾقث

ميفمم6 ماظؿـاصليمظؾؿـظؿاتمادلعاصرة اظؿوجه

ميفم مدرادةمحتؾقؾقة ماظزبون/ مععرصة ادارة

ماظشرطةماظعاعةمدلـؿوجاتماالظؾان

ادلؤمترمادلشرتكمبنيمطؾقةماإلدارةمواالضؿصادمم2013غقلانمم3-4

 وادلعفدماظعاظيمظؾدراداتماحملادؾقة

اظعراقم-جاععةمبغدادم  

معشارطةمبؾقث
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 .ذاالخرىذ:ذاألنشطةذالعلموةذذدسًاسا

ذخارجذالكلوةذداخلذالكلوة

مم2008-م2007ساممماظؾفـةماالعؿقاغقةسضوم

م2009-م2008سامممسضوماظؾفـةماالعؿقاغقة

م2010-م2009ساممماظؾفـةماالعؿقاغقةمسضو

م2011-م2010سامممسضوماظؾفـةماالعؿقاغقة

م2012-م2011سامممسضوماظؾفـةماالعؿقاغقة

م2013-2012سضومجلـةماعؿقاغقةممسامم

م2014-2013سضومجلـةماعؿقاغقةمسامم

م

م

م

إلدرتاتقفقةمصرقماظعؿلماخلاصةمباالسدادمواظؿقضريمظسضوم

(مباظؿعاونم2015-2010ظؾرتبقةمواظؿعؾقممظؾلـواتم)اظورـقةم

بؿارؼخمم10052مبوجبماالعرماظوزاريمععمعـظؿةماظقوغلؽوم

م.22/4/2009

مماظصـاسقةماإلدارةدوارمتعرؼػيمخاصمبؼلمممأسداد
م2010م–م2009سضومجلـةمتطوؼرماالداءميفمضلمماالدارةماظصـاسقةمظؾعامم

م24/9/2009بؿارؼخمم6208حلبماالعرماالداريم

م

مم2013-م2007عؼررمضلمماالدارةماظصـاسقةمظؾدرادةمعـذمسامم
ممجاععةمبغداد-سضومصرؼقمضؿانماجلودةمواالسؿؿادؼةميفمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد

ممجاععةمبغدادم–سضومجلـةمعؽاصقةماظؿدخنيميفمطؾقةماالدارةمواالضؿصادم
مم2010-3-28بؿارؼخمم1714سضومجلـةماظؿؼوؼمماظذاتيممبوجبماالعرم

(ماظيتماضاعفامعرطزماظؿطوؼرمواظؿعؾقممادللؿؿرمم134االولميفمدورةماظؿاػقلماظرتبويم)

م2010-1-م24وظغاؼةمم2010-1-م24سؾىمضاسةمادلرطزمباجلادرؼةمظؾؿدةمعنم
م

مبوجبمم2012-م2011سضوماظؾفـةماظعؾؿقةمظؼلمماالدارةماظصـاسقةممظعامم

م31/10/2011يفمم18120االعرماالداريمم.م.م/

م

ومجلـةمذراءماظؽؿبمادلـففقةماخلاصةمباحؿقاجاتماالضلامماظعؾؿقةميفماظؽؾقةمظؾعاممسض

يفمم16433مبوجبماالعرماالداريمم.م/مم2010/2011اظدراديم

م10/10/2011

م

مم27/9/2011يفمم15298سضومجلـةماسؿدالماالدعارممبوجبماالعرمم.م/
قةماظعؾؿقةمظؾؿدةمعنماالولميفماظدورةماظؿاػقؾقةمظؾقادوبمادلؤػؾةمالشراضماظرتض

م13/10/2011ظغاؼةمم9/10/2011

م

عرذحماظؽؾقةمحلضورماظـدوةمادلودوعةم"ضواسدماظؾقاغاتمضرورةميفمبـاءم

مجاععةمبغدادم–عؤدلاتماظدوظة"ميفمطؾقةماهلـددةم
م

مماالثاثسضومجلـةم
ممسضومجلـةماظؿفقؽةمواظؿـلققمظؾؿؤمترماظلـويميفماظؽؾقة

ممجلـةمعؿابعةماسدادماخلطط
ممسضومجلـةمتؼققمماالداءميفمطؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةمبغداد

ذ 
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 .ذأوذتطوورذالًعلوم:ذاملشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذسابعًا 

 الدنة النشرذحمل أسمذاليحث ت

 2008 جمؾةماظعؾومماالدارؼةم تؽاعلمادلؼارغةمادلرجعقةموطؾػةماجلودةماظردؼؽة 1

 2009 جمؾةماظعؾومماالدارؼة ؼمماداءمبعضماظشرطاتمبادؾوبمادلؼارغةمادلرجعقةمتؼو 2

 2010 مجمؾةمطؾقةمبغدادماجلاععة دورمحاضـاتماالسؿالميفمتعزؼزمرؼادةمادلـظؿات 3

ماثرماإلبداعميفمتطوؼرمعـؿوجمجدؼدموصقمعؿطؾؾاتماظزبونمذ4

 درادةمحتؾقؾقةميفمذرطةمادلـصورماظعاعة

م

م2011مجمؾةماالدؿاذ

اظؿوجهماظؿـاصليمظؾؿـظؿاتمادلعاصرةميفمادارةمععرصةماظزبون/مذ5

مدرادةمحتؾقؾقةميفماظشرطةماظعاعةمدلـؿوجاتماالظؾان

ادلؤمترماظعؾؿيماظـاعنمظؽؾقةم

جاععةمم-االدارةمواالضؿصاد

مبغداد

م2013

حتؾقلماظقةماظعالضةمبنيمادارةمخماررةمادلعرصةمواظؿوجهمذ6

مصاسؾقةمادلـظؿةاالدرتاتقفيمواغعؽادفامسؾىم

جمؾةمطؾقةمبغدادمظؾعؾومم

ماالضؿصادؼةماجلاععة

م2017

 Mediation role of strategic directionذ7

between risk management and 

organizations effectiveness 

جمؾةماظعؾومماالدارؼةم

مواالضؿصادؼة

م2017

 وذشهاداتذالًقدور.ذاجلوائزذكًبذالشكرذ،ذ:ذثامنًا 

ذالدنةذاجلهةذاملاحنةذاجلائزةذأوذشهادةذالًقدورذرذأوكًابذالشكذت

م2006مسؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم1

م2007مسؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم2

م2008مسؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم3

م2009مسؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم4

م2010مسؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم5

م108ذفادةمعشارطةميفمدورةماظؾغةماظعربقةمم6

مظؾؿدرؼلقني

جاععةمم–عرطزماظؿطوؼرمواظؿعؾقممادللؿؿرم

مبغداد

م2010

ذفادةمعشارطةميفمدورةماظؿاػقلمم7

مظؾؿدرؼلقنيم134اظرتبوي

جاععةمم–عرطزماظؿطوؼرمواظؿعؾقممادللؿؿرم

مبغداد

م2010
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م2010مرئقسماجلاععةمذؽرموتؼدؼرم8

م2011مسؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم9

م2011ماالردنم-مجاععةماظزرضاءمذفادةمعشارطةميفمعؤمترم10

م2012مسؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم11

 IC3 Internet And Computing Coreذفادةمسادلقةمبـمم12

Certification: 
COUNCIL GLOBLE DIGITAL 

LITERACY 

م2012

م2014 سؿقدماظؽؾقةمذؽرموتؼدؼرم13

م2014مسؿادةمطؾقةماإلدارةمواالضؿصادمدرعمادللؤوظقةماالطادميقةم14

م2013مسؿادةمطؾقةماإلدارةمواالضؿصادموصاءدرعماظم15

م2014مرئقسماجلاععةمذؽرموتؼدؼرمم16

م2014موزؼرماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيمذؽرموتؼدؼرمم17

م2015مسؿادةمطؾقةماإلدارةمواالضؿصادمذؽرموتؼدؼرم18

م2016مسؿادةمطؾقةماإلدارةمواالضؿصادمذؽرموتؼدؼرمم19

م2016معةمبغدادعلاسدمرئقسمجاعمذؽرموتؼدؼرم20

م2016موزؼرماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيمذؽرموتؼدؼرم

م2017مسؿادةمطؾقةماإلدارةمواالضؿصادمطؾقةماالدارةمواالضؿصادم

ذاتذ.ــ:اللغذتاسعًا 

     اللغة العربية        

    اللغة االنكليزية 


