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 شفاء محمذ عهً حسٌن انعزاًي ـم :  ـــــــــاالســ

   20/7/1694 جاسٌخ انمٍـالد :

 محزًجة  انحانة انزًجٍة :

  4 ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهمة انذٌـــــــــــانة:

 ادارة اعمال: صــانحـخـص

 جذسٌسٍة : و ــــــانٌظٍف

 اسحار مساعذ انذسجة انعهمٍة :

 جامعة بغذاد  ـ كلية االدارة واالقتصاد:   انعممعنٌان 

 انعمم   :         ىاجف

 07603366741:  انياجف اننقال

  shifaaalzzawi@gamil.com  كحشًنً :انبشٌذ إالن

 .أًالً : انمؤىالت انعهمٍة  

 

 التاروخ  الؽؾقة  اجلامعة  

 03/6/6986 كؾقة االدارة واالقتصاد  بغدادذسذبؽالوروو

 52/66/6993 كؾقة االدارة واالقتصاد  بغدادذماجدًريذ

   ذ

   ذ

 الى -الفترة مه  الجهة الىظيفة ت

 

mailto:shifaaalzzawi@gamil.com


 

 ثانٍاً : انحذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌس انجامعً . 

 الى -مه الفترة   الجامعة الجهة )المعهذ / الكلية( ت

 2018    -6995 بغداد اإلدارة واالقتصاد كلية 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 6995-6986 جامعة بغذاد ـ كلية االدارة واالقتصاد  معاون مالحظ  6

 5335-6995 جامعة بغذاد ـ كلية االدارة واالقتصاد مذرس مساعذ 5

 5366 – 5335 جامعة بغذاد ـ كلية االدارة واالقتصاد مذرس  0

  5364 – 5366 جامعة بغذاد ـ كلية االدارة واالقتصاد استار مساعذ  4

2    

6    



 

 سابعاً : انمقشسات انذساسٍة انحى قمث بحذسٌسيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 6993 عالقات عامة ادارة اعؿال  .6

 6996 مبادئ ادارة ادارة اعؿال  .5

 6996 مبادئ ادارة  االقتصاد   .0

 6990 ادارة التسووق  ادارة اعؿال  .4

 6994 ادارة مشرتوات  ادلدرسني التجاروني   .2

 6992 مبادئ ادارة  احملاسبة   .6

 5333 – 6996 ادارة ادلوارد البشروة  ادلدرسني التجاروني  .7

  5360 – 5333 ادارة ادلواد والتـظقم الصـاعي  االدارة الصـاعقة   .8

  5364 – 5360 شرو ادارة ادل االدارة الصـاعقة   .9

 2014-2015 ادارة ادلشرو  االدارة الصـاعقة   .63

 2015-2016 ادارة ادلشرو  االدارة الصـاعقة   .66

 5367-5366 مبادئ ادارة االدارة الصـاعقة  .65

 2018-2017 مبادئ ادارة االدارة الصـاعقة  .60

 

 :انحً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذذاألرروحةذذأوذادمذت

 5364 االدارة الصـاعقة دور صـا  ادلعرفة يف التػوق ادلـظؿي  6

  5364 االدارة الصـاعقة عالقة ضغوط العؿل باالداء ادلـظؿي  5

  5364 االدارة الصـاعقة دور الؼدرات اجلوهروة يف التغقري التـظقؿي  0

تاثري اعادة هـدسة العؿؾقات االداروة يف  4

 ادلواصـة التـظقؿقة

 5366 االدارة الصـاعقة



 

ادارة اجلفل التـظقؿي وعالقته بتعزوز  2

 االبدا 

 5366 االدارة الصـاعقة

 5366 االدارة الصـاعقة تاثري احلوكؿة يف جودة االداء  6

التوجه الروادي وتاثرية يف التؿقز  7

 التـظقؿي

 5366 امةادارة ع

 5367 االدارة العامة تاثري الرشاقة التـظقؿقة يف االداء العالي 8

 



 

 انحً شاسك فٍيا.انعهمٍة ًاننذًات انمؤجمشات سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 حماضرة  القتصادكؾقة االدارة وا 5360 مـظومة التعؾقم اجلامعي كؿـظؿة متعؾؿة  -6

 حماضرة كؾقة االدارة واالقتصاد 5364 اسرتاتقجقات ادلعرفة يف التعؾقم اجلامعي  -5

 حماضرة كؾقة االدارة واالقتصاد 5367 مـفجقة البحث العؾؿي التطبقؼي 0

     

     

     

     

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

  ن مـاقشة وجلان تؼقني البحوث عضووة جلا

  تؼققم حبوث عؾؿقة جملؾة الؽؾقة 

  استحداث اسرتاتقجقات ادارة ادلعرفة 

  

 

 .أوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 5364 جمؾة   / اجلامعة العراققة  ائص ادلـظؿة ادلتعؾؿة دور اسرتاتقجقات ادارة ادلعرفة يف بؾوغ خص 1

 التوجه الروادي وتاثرية يف التؿقز التـظقؿي 2

 

 

 

 

جمؾة جامعة االنبار لؾعؾوم 

 االقتصادوة واالداروة

0/65/5366 

جمؾة جامعة االنبار لؾعؾوم  تاثري الرشاقة التـظقؿقة يف جودة اخلدمة  3

 االقتصادوة واالداروة

68/7/5367 

4    

 



 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

  

  

 اجلوائزذوذذفاداتذالًؼدور.كًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت

  عؿادة كؾقة اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر -6

  عؿادة كؾقة اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر -5

  عؿادة كؾقة اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر -0

  عؿادة كؾقة اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر -4

  عؿادة كؾقة اإلدارة واالقتصاد در  التؿقز األكادميي -2

 2016 عؿادة كؾقة اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر 6

 2016 عؿادة كؾقة اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر 7

 2016 اإلدارة واالقتصادعؿادة كؾقة  كتاب شؽر 8

 2017 معالي وزور التعؾقم العالي كتاب شؽر 9

    

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذعشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت
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ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 



 

 اللغة العربية 

  اللغة االوكليزية 

  

 CD ملحىظة : يتم تسليم وسخة على  


