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ت

الوظيفة

 2تدرٌسً (مدرس مساعد )

الجهة
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/

الفترة من  -الى
 2005الى غاٌة 2011

الدائرة القانونٌة واالدارٌة
 0تدرٌسً (مدرس )

قسم ادارة االعمال /كلٌة االدارة واالقتصاد

 -2011الى حد االن

جامعة بغداد
 3مسؤول شعبة ضمان الجودة

كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

امٌن مجلس الكلٌة
 0مدٌر المكتب االستشاري

2015-2013
2015-2014

كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

 -2015الى االن

2
2
 :انزذسٚظ اندبيع. ٙ
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

 1م طؾقةماظرتاث ّ

طؾقةماظرتاث م

 0222-0220م

 2م ضلممادارةماسؿال م

طؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةمبغداد م

-0220م 0222م

 3م ضلمماظؿؿوؼلموادلصارف م

جاععةماظـفرؼن م

 0220-0222م

 4م ضلممادارةماسؿال م

طؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةمبغداد م

-0222ماىلمحدماالن م

 5م ضلمماالدارةماظعاعة م

طؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةمبغداد م

-0222مإىلمحدماالن م

 :انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب.
ت ّ

الؼِـــم ّ

املـــــادة ّ

الِــــــة ّ

 2م ضلممادارةماالسؿال/طؾقةماظرتاث م

االدارةماالدرتاتقفقة/مبؽاظورؼوسم

 0222-0220م

 0م ضلممادارةماالسؿال/طؾقةماظرتاث م

غظرؼةمادلـظؿةم/مبؽاظورؼوس

 0222-0222م

 3م ضلممادارةماالسؿال/طؾقةماظرتاث م

ادارةمادلواردماظؾشرؼةم/مبؽاظورؼوس

 0222-0220م

 0م ضلممادارةماسؿالم/جاععةمبغداد م

االدارةماالدرتاتقفقةم/مبؽاظورؼوس

 0222-0222م

 2م ضلممادارةماسؿالم/جاععةمبغداد م

االدارةماالدرتاتقفقةم/مبؽاظورؼوس

-0222ماىلمحدماالن م

 2م ضلممادارةماسؿالم/جاععةمبغداد م

تارؼخماظػؽرماالداريم/مبؽاظورؼوس

-0222ماىلمحدماالن م

 7م ضلمماظؿؿوؼلموادلصارف/جاععةماظـفرؼن م

االدارةماالدرتاتقفقةم/مبؽاظورؼوس

 0220-0222م

 8م ضلمماظؿؿوؼلموادلصارف/جاععةماظـفرؼن م

ادارةماالسؿالماظدوظقة

 0220-0222م

 9م مضلممادارةماالسؿال/مجاععةمبغداد م

اظلقـارؼوػات/مدبؾوممساظيمختطقطمادرتاتقفي م 0220مإىلمحدماالن م

 22مضلمماالدارةماظعاعة/مجاععةمبغداد م

االدارةماالدرتاتقفقة/عاجلقرت م

 0223م

 ( :االطبسٚر  ،انشعبئم ) انز ٙأششف عهٓٛب:
ت ّ

ادمّاألرروحةّّأوّّالردالة ّ

 2م اظؿعؾمماظؿـظقؿيموادفاعةميفمادلشارطةممبادلعرصةم(اذراف) م

الؼِـــم ّ
ادارةماسؿال م

الِـــة ّ
 0220-0223م

 0م تؼققمماخلطةماظلرتاتقفقةمظؾؿرطزماظورينمظؾؿطوؼرماالداءوادلعؾوعات مادارةمسؿالم(دبؾوممساظيم  0223م
(دبؾوممساظي)(اذراف) م

ختطقطمدرتاتقفي) م

 3م تؼققمماخلطةماخلؿلقةمحملاصظةمبابلم0220-0222ميفماجتاهم ادارةمسؿالم(دبؾوممساظيم  0223م
رصعموطػاءةماالداءم(دبؾوممساظي)(اذراف) م
 0م تطوؼرممنوذجمعؿعددماجملاالتميفماظؿػؽريماالدرتاتقفيم م

ختطقطمدرتاتقفي) م
عاجلؿريمادارةماسؿالم م  0222م

 2م االرتؼاءمبـؼاصةماظطػلموصؼاًمدلدخلماظؿغريماالدرتاتقفيم م

دبؾوممساظيمختطقطم م

 0222م

 2م صقاشةمادرتاتقفقةمتطوؼرمادلالطاتماظوزقػقةمدلرطزم م

ادرتاتقفي م
دبؾوممساظيمختطقطم م

 0228م

ااااادرتاادرتاتقفيم م
ادرتاتقفي م
تدرؼبموزارةماظؽفرباء م
 7م تؾينمعدخلماظؿغقريماالدرتاتقفيمظؿطوؼرمخقاراتماظشرطةماظعاعةم دبؾوممساظيمختطقطم م

 0228م

م
ادرتاتقفي م
عاجلؿريمادارةمساعة م

 0227م

ظؿفارةمادلوادمالغشائقة م
 8م تؼققمماالدارةمباظؼقممسؾىموصقمغظرؼةماغؿشارمادلؾؿؽرات م

م

 9م تشكقصمرؾقعةماالدؿـؿارميفمرأسمادلالماظؾشرؼةموصقمممارداتم

عاجلؿريمادارةمساعة م

 0227م

ادارته م

 :انًإرًشاد ٔانُذٔاد انعهًٛخ انز ٙشبسن فٓٛب.
ت ّ
1
2

3

العـوانّ ّ
يذاخم اخاللٛبد االعًبل نآلداسح االعزشارٛدٛخ/يإرًش
اداسح انخطش ف ٙانًشبسٚع انصغٛشح ٔانًزٕعطخ يٍ
يُظٕس اعزشارٛد/ٙيإرًش

ّ
ادارةّالًغقريّاالدرتاتقٍيّمنّمـظورّالًوافقّبنيّ

الِـــةّ ّ

مؽانّأنعؼادها ّ

نوعّ

 ّ 2006-2005جامعةّالزوًونه/عؿانّ-االردن ّ باحث ّ

املشاركةّ ّ
 ّ 2007-2006جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم-االردن ّ باحث ّ
(ّحبثّّ/
 ّ 2008-2007جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم-االردن ّ باحث ّ

ّ
الرؤواوالؼدراتّاجلوهروة/مؤمتر ّ

بودرتّ

 ّ 2009-2008جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم-االردن ّ باحث ّ

4

رسهٛم يضًٌٕ اعزشارٛدٛخ انًسٛظ ضًٍ فهغفخ
ّ
انزغٕٚك االخضش/يإرًش

5

االعزشارٛدٛخ ف ٙيُظًبد االعًبل ٔفك
انشٚبدح
مـظورادرتاتقٍي ّ
عزشارٛدٛخ انًسٛظ االصسق/يإرًش

6

عزشارٛدٛخ اداسح انًٕاْت ٔركبيهٓب يع عزشاردٛخ
االعًبل كًذخم نزكبء /يإرًش

7

اداسح يعشفخ انضثٌٕ يٍ يُظٕس انزكبيم ث ٍٛاداسح
عاللبد انضثٌٕ ٔاداسح انًعشفخ/يإرًش

2006-2005

حضور) ّ

 ّ 2010-2009جاععةماظزؼؿوغة/سؿانم-االردن م باحث ّ
ّ 2012

جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم-االردن م باحث ّ

خبيعخ انعهٕو انزطجٛمخ-

ثبزث

كلية االقتصاد

8

رسهٛم عاللخ ثمبفخ انًُظًخ ثبالصيخ انًبنٛخ يٍ يُظٕس
انفشدٚخ –اندًبعٛخ/يإرًش

2009-2008

خبيعخ االعشاء االسدَٛخ

ثبزث

9

انًإرًش انعهً ٙانغُٕ٘ نكهٛخ االداسح ٔااللزصبد

2011

خبيعخ انًٕصم

يشبسن

10

خصبئص صٛبغخ سؤٚخ ٔسعبنخ راد خٕدح
يزًٛضحَ/ذٔح

2012

كهٛخ انمبٌَٕ/خبيعخ ثغذاد

يسبضش

11

اثعبد صٛبغخ سؤٚخ ٔسعبنخ راد خٕدح يًٛضحَ/ذٔح

2012

كهٛخ االداسح
ٔااللزصبد/خبيعخ ثغذاد

يسبضش

12

صٛبغخ سؤٚب ٔسعبنخ ٔلٛى ٔاْذاف خبيعخ ثغذادَ/ذٔح

2012

خبيعخ ثغذاد

ثبزث

13

انشؤٚخ ٔانشعبنخ نالسرمبء ثًغزٕٖ اداسح اندٕدح
انشبيهخَ/ذٔح

2013

خبيعخ ثغذاد كهٛخ طت
االعُبٌ

يسبضش

14

يشاخعخ ٔرسذٚث سؤٚخ ٔسعبنخ ٔاْذاف كهٛخ انزًشٚض
ف ٙخبيعخ ثغذادَ/ذٔح

2013

كهٛخ انزًشٚض /خبيعخ ثغذاد

يسبضش

15

رمشٚش انزًُٛخ انجششٚخ انًغزذايخٔ/صاسح انزخطٛظ
(َذٔح)

2013

ٔصاسح انزخطٛظ/ثٛذ انسكًخ

زضٕس

16

االعزًبد االكبدَ(ًٙٚذٔح)

2013

كهٛخ انعهٕو/خبيعخ ثغذاد

يسبضش

17

ٔسشخ عًم فْٛ ٙئخ انُضاْخ نهًفزش ٍٛانعبيٍٛٛ
انصٛبغخ سؤٚخ ٔسعبنخ اعزشارٛدٛخ يكبفسخ انفغبد

2016

ْٛئخ انُضاْخ

يسبضش

َسٕ يُظٕس شبيم الداسح ساط انًبل انجشش٘
(انخٛبساد انغزشارٛدٛخ  /انعًهٛبد  /انمٛبط)

2015

خبيعخ انضٚزَّٕ االسدَٛخ

يشبسن

ّ:األنشطةّالعؾؿقةّاالخرىّّ.
داخلّالؽؾقة ّ

خارجّالؽؾقة ّ

دٔسح رذسٚجٛخ (رسذٚذ االززٛبخبد انزذسٚجٛخ)

المشاركة ضمن فريق بحثي لمقيام بدراسة لتحديد

دٔسح رذسٚجٛخ (ٔظبئف انًٕاسد انجششٚخ ٔاالعزشارٛدٛخ)

المشاركة ضمن فريق بحثي لمقيام بدراسة لتقييم االداء

دٔسح رذسٚجٛخ (يذاخم االداسح ٔانزُظٛى االداس٘)

المشاركة ضمن فريق بحثي لمقيام بدراسة لتقييم االداء

االحتياجات التدريبية لو ازرة الداخمية

المؤسسي في و ازرة حقوق االنسان.

المؤسسي في مؤسسة السجناء السياسين.

دٔسح رذسٚجٛخ (رمُٛبد انزُشٛظ ٔانزٕاصم)

المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لمكتب المفتش

العام في و ازرة الثقافة

عضٕ ندُخ االعزًبد االكبد ًٙٚكهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( )2014المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لمكتب المفتش
العام في و ازرة البمديات والشغال.

عضٕ ندُخ ضًبٌ انزعهٛى كهٛخ ٔااللزصبد ()2014

المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لمكتب المفتش

العام في و ازرة حقوق االنسان

عضٕ انهدُخ انعهًٛخ نمغى اداسح االعًبل كهٛخ االداسح ٔااللزصبد المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفسادة لمكتب

()2014

عضٕ ف ٙاالعزشارٛدٛخ انٕطُٛخ نهزشثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙ
انٕطُٛخ

المفتش العام في ديوان الوقف السني.

المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لكتب المفتش

العام في ديوان الوقف المسيحي

عضٕ ف ٙيدهظ ٔصاسح انزعهٛى انعبن ٙنضًبٌ اندٕدح ( )2016انًشبسكخ ضًٍ ف ٙثسث ٙالعبدح انٓٛكم انزُظ ًٙٛنذائشح
انًٕاسد انجششٚخ نٕصاسح انذاخهٛخ
عضٕ ف ٙانهدُخ انعهًٛخ نمغى االداسح انعبيخ () 2015

انًشبسكخ ضًٍ فشٚك ثسث ٙثصٛبغخ انٕثٛمخ االعزشارٛدٛخ
نٕصاسح انعذل

عضٕ ف ٙندُخ صٛبغخ اعزشارٛدٛخ خبيعخ ثغذاد

انًشبسكخ ضًٍ فشٚك ثسث ٙنصٛبغخ انٕثٛمخ االعزشارٛدٛخ
نذائشح انًٕاسد انجششٚخ فٔ ٙصاسح انذاخهٛخ

عضٕ ندُخ انًمبصخ ()2018

االشراف عمى تنفيذ استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر

عضٕ ندُخ انزصُٛف انٕطُ)2017( ٙ

المشاركة في صياغة استراتيجية هيئة النزاهة -0222

عضٕ ندُخ رٕصٛف يإْالد انخشخ)2018( ٍٛ

المشاركة في ورشة عمل في اربيل من اجل تطوير مقياس

عقد ورشة عمل خاصة لممفتشين العمومين

.0222

المسح الشامل لمكافحة الفساد وتطوير بيئة العمل

عضٕ ندُخ اخزجبس صالزٛخ انًششر نهزذسٚظ ()2018

انمبء يسبضشح ف ٙاكبدًٛٚخ انُضاْخ ف ٙيدبل اندٕدح

عضٕ ندُخ انخطخ انزشغٛهٛخ ()2018

انمبء يسبضشح ف ٙاكبدًٛٚخ انُضاْخ ف ٙيدبل االداسح
االعزشارٛدٛخ

عضٕ ندُخ نزمٛٛى االداء انعبو ()2018-2017

تنفيذ دورات تدريبية في مجال االدارة االستراتيجية االيبَّ
انعبيخ نًدهظ انٕصساء (يدًٕعخ دٔساد نًذح عُخ)

عضٕ انهدُخ االيزسبَٛخ نهًشزهخ انثبَٛخ ()2018-2017

دٔسح ف ٙيدبل انغُٛبسْٕٚبد االعزشارٛدٛخ ف ٙانًشكض انمٕيٙ

عضٕ ندُخ رمٛٛى االداء انًإعغ ٙنهكهٛخ ()2018-2017

دٔسح ف ٙصٛبغخ انغُٛبسْٕٚبد االعزشارٛدٛخ ف ٙانًشكض
انزذسٚج ٙنٕصاسح انُفظ

عضٕ ندُخ دنٛم اخشاءاد انعًم انًُٕرخٛخ .2018

عضٕ ندُخ رذلٛك انٓٛبكم انزُظًٛٛخ نهدبيعبد ٔانٓٛئزٍٛ
ٔانًدهظ انعشال ٙنالخزصبصبد انطجٛخ ()2010

ثشايح رذسٚجٛخ انز ٙالًٛذ ف ٙانًشكض انثمبف ٙانُفط2009 ٙ
ثشَبيح رذسٚج ٙزٕل اداسح االصيبد  2009ف ٙانُدف االششف

انًشبسكخ ضًٍ فشٚك عًم صٛبغخ اعزشارٛدٛخ انُضاْخ نهعبو
0202- 0222

عضٕ ندُخ رسذٚذ االززٛبخبد انزذسٚجٛخ نًشكض انزطٕٚش ٔانزعهٛى
انًغزًش 2017
عضٕ انهدُخ انهعهًٛخ نًإرًش االصالذ االداس٘ ( انًسٕس
االٔل) ناليبَخ انعبيخ نًدهظ انٕصساء 2017
انًشبسكخ ف ٙصٛبغخ اعزشارٛدٛخ االيبَخ انعبيخ نًدهظ
انٕصساء

ّ
ّ:املشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّ/اوّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ/أوّتطوورّالًعؾقمّ.
ت

أدمّاليَث

 ّ 1التكامل بين سمسمة قيمة الزبون وسمسمة قيمة

حملّالـشر
مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية

الِـة
2006

المنظمة

2

إشكالية التنظير في مفهوم رأس المال االجتماعي

مجمة كمية االدارة و االقتصاد/بغداد

0228

3

فاعمية المنظمة في فمسفة ابرز منظري الفكر االداري مجمة كمية االدارة و االقتصاد/بغداد

0229

 ّ 4رسهٛم عاللخ ثمبفخ انًُظًخ ثالصيخ يٍ يُظٕس

مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية

 0229م

انفشدثخ  -اندًبعٛخ

5

مكافحة ظاهرة الفساد في اطار تكامل المحتويين

مجمة كمية االدارة و االقتصاد/بغداد

2010

االداري واالستراتيجي
 ّ 6فمسفة نظرية السيناريوهات ومنهجيتها

مجمة كمية االدارة واالقتصاد/بغداد

2013

 ّ 7مراحل تكامل السيناريوهات مع االدارة االستراتيجية

مجمة كمية االدارة واالقتصاد/بغداد

2013

من منظور دراسة التطور التاريخي لمسيناريوهات
 ّ 8انشٚبدح االعزشارٛدٛخ يٍ يُظٕس لًٛخ انضثٌٕ عهٗ
ٔفك فهغفخ اعزشارٛدٛخ انًسٛظ االصسق

مجمة كمية الكوت لمعموم االقتصادية
واالدارية

2014

 ّ 9تحميل لعالقة المتبادلة بين مستويات واستراتيجيات

مجمة كمية الرافدين الجامعة لمعموم

2015

التعمم التنظيمي

ّ 10

أعبنٛت االكزغبة انًعشفٔ ٙاَعكبعٓب عهٗ انًعشفخ انضًُٛخ

مجمة كمية االدارة واالقتصاد

2016

ثسث يٛذاَ ٙف ٙيغزشفٗ طٕص انعبو

 ّ 11تطوير نموذج متعدد المستويات لمتفكير االستراتيجي

مجمة كمية االدارة واالقتصاد /جامعة

2016

بغداد

ّ 12

َسٕ يُظٕس شبيم إلداسح سأط انًبل انجشش٘ خٛبساد

2016

االعزشارٛدٛخ ٔانعًهٛبد ٔانمٛبط

كمية المؤمون الجامعة

ّ 13

انالرأكذ ف ٙاطبس يذسعز ٍٛنهزفكٛش االعزشارٛدٙ

ّ 14

لٛبط اردبثخ االعزثًبس ف ٙسأط انًبل انجششٚخ نالعزثًبس فٙ

مجمة كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة

2017

بغداد
مجمة كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة

2017

عُبصشح.

بغداد

ّ 15

دٔس انالرأكذ ف ٙرجُ ٙانًزطهجبد انعبيخ نهزمٛٛى انجٛئٙ

مجمة كمية االدارة واالقتصاد جامعة

االعزشارٛد /ٙدساعخ اعزطالعٛخ

بغداد

تادعاّ:عضووةّاهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّ.
 ممممالؼوجدم

عاذراًّ:كًبّالشؽرّّ،اجلوائزّّوّذفاداتّالًؼدور.

2018
قبول نشر

ت ّ كًابّالشؽرّأوّاجلائزةّأوّذفادةّالًؼدور ّ

اجلفةّاملاحنة ّ

الِـة ّ
 0222م

 2م طؿابمذؽر

سؿقدمطؾقةماالضؿصادمواظعؾومماالدارؼة م

 0م طؿابمذؽر

جاععةماظعؾومماظؿطؾقؼقةماخلاصة/سؿانماالردن م
 0222م
سؿقدمطؾقةماالضؿصادمواظعؾومماالدارؼة م

 3م طؿابمذؽر

جاععةماظزؼؿوغه/سؿانماالردن م
سؿقدمطؾقةماالضؿصادمواظعؾومماالدارؼة م

 0229م

 0م طؿابمذؽر

جاععةماظزؼؿوغه/سؿانماالردن
سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جامعة بغداد

 0229م

 2م طؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جامعة بغداد

 0229م

 2م طؿابمذؽر م

ادلػؿشماظعام/موزارةماحلؼوقماالغلان م

 0222م

 7م طؿابمذؽر م

وزؼرماظشؾابمواظرؼاضة م

 0222م

 8م طؿابمذؽر م

رئقسمػقؽةماظـزاػة م

 0222م

 9م طؿابمذؽر م

ادلػؿشماظعامم/وزارةماظـؼاصة م

 0222م

 22مطؿابمذؽر

وزؼرماظؿعؾقمماظعاظيماظؾقثماظعؾؿي م

 0222م

 22مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمادلوصل م

 0220م

 20مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماظعؾومم/جاععةمبغداد م

 0220م

 23مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغداد م

 0220م

 20مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغداد م

 0220م

 22مطؿابمذؽر م

وزؼرماظعدل م

 0223م

 22مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةمربماالدـان/جاععةمبغداد م

 0223م

 27مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغداد م

 0223م

 28مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماظرتاثماجلاععةم م

 0223م

 29مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماظؿؿرؼض/جاععةمبغداد م

 0223م

 02مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغداد م

 0223م

 02مطؿابمذؽرم م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغداد م

 0222م

 00مطؿابمذؽرم م

جفازماالعنماظورينم م

 0222م

 03مطؿابمذؽر م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغداد م

 0222م

 00مطؿابمذؽرم م

وزؼرماظؿكطقط م

 0222م

 02مطؿابمذؽرم م

رئقسمػقؽةماظـزاػة م

 0222م

 02مطؿابمذؽرم م

سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغداد م

 0222م

 07مطؿابمذؽر م

االوضاف م

 0227م

 08مطؿابمذؽر م

طؾقةماالدارةمواالضؿصاد م

 0228م

 09مطؿابمذؽر م

طؾقةماالدارةمواالضؿصاد م

 0228م

 32مطؿابمذؽر م

طؾقةماالدارةمواالضؿصاد م

 0228م

 32مطؿابمذؽر م

طؾقةماالدارةمواالضؿصاد م

 0228م

 30مطؿابمذؽر م

طؾقةماالدارةمواالضؿصاد م

 0228م

 33مطؿابمذؽر م

طؾقةماالدارةمواالضؿصاد م

 0228م

حادىّعشرّ:الؽًبّاملؤلػةّأوّاملرتمجة.
ت
2
0
3
0

أدمّالؽًاب
الؼوجد

دـةّالـشر

ّ
ثانيّعشرّ:الؾغــاتّّ .




االنكليزية

