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 .أواًل : المؤهالت العلمية  
 

 التاريخ القسم  الجهة المانحة الدرجة العلمية
 2006 المحاسبة  اإلدارة / الرصافة المعهد

 2010 إدارة األعمال رة واالقتصادداإلا-جامعة بغداد  البكالوريوس
 2014 إدارة األعمال رة واالقتصادداإلا-جامعة بغداد الماجستير
 2020 إدارة األعمال رة واالقتصادإلداا-جامعة بغداد الدكتوراه

 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 

 
 ثالثًا : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت
 لحد االن – 2014 جامعة بغداد  دارة واالقتصاد  إلا 1
2    

 
 
 
 
 
 
 
 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2012 العلياالعليا عمادةال  –دارة واالقتصاد إلا م. مالحظ 1
  2014 دارة االعمالإ مدرس مساعد 2
  2020 االعمالدارة إ مدرس دكتور 3



 

 

 

 

 

 

 

 رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 
 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2015-2014 دارة االعمال إمبادئ  المالية والمصرفية 1
 E 2014-2015 - قراءات دارة االعمال إ 2
 2016-2015 االمداداتدارة إ دارة االعمال إ 3
- 2016 الجودة والبيئةدارة إ دارة االعمالإ 4

 -2018 نتاج والعملياتدارةاال إ دارة االعمالإ 5 2020
 2020-2019 مبادئ إدارة األعمال المحاسبة  7 2019

 2021-2020 إدارة المشاريع دارة االعمالإ 8
2021-2022  

 2022-2020 اإلعمال األلكترونية  إدارة األعمال 9 
 2021-2020 إدارة التسويق والتجارة االلكترونية المحاسبة  10
 2022-2021 نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي إدارة األعمال 11

 2022 طرائق كتابة البحث دبلوم عالي تخطيط استراتيجي 12
 2022 إدارة المشاريع ماجستير إدارة صناعية 13

 
 اليوجد  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسًا:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    
2    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 شارك فيها.التي العلمية والندوات المؤتمرات سادسًا:  
 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 
 بوستر حضور(

 تشريفات جامعة بغداد 2013 المؤتمر العلمي الوطني لليوم األول 1

التحديات العلمية المعاصرة والتقنيات  2
البحثية العالمية والمحلية في ظل 

 2020جائحة كورونا 
 

اللجنة العلمية  كلية المعارف الجامعة 2020
 للمؤتمر 

ومشاركة ايضًا 
 بصفة باحث

 
 
 

القاء محاضرات في دورة اإلدارات  3
 الوسطى 

وزارة العمل والشؤون  2021
 االجتماعية

 محاضرة

 
 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2013لجنة تشريفات 
  2015لجنة التحري عن الغش االلكتروني 

 2020 لغاية 2015حظور االساتذة من لجنة 
 لج

 
  2014توحيد هيكلة البحث العلمي لجنة 
  2014شراء وتدني مستوى مشاريع بحوث للتخرج لطلبة البكلوريوس لجنة 

   2014ة القبول المسائي نلج
  2018- 2017حفل التخرج المركزي  ةنلج
   2017ة اعداد حفل التخرج نلج

  2017اضابير السادة التدريسين لشغل منصب عميد الكلية لجنة تدقيق 
  2017لجنة اتالف االختام 

  2017لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية لمعالجة وضع الطلبة 
  لجنة انجاز متحف الكلية

  2017لجنة استقبال التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية 
  االولية والعليابالكلية للدراسات لجنة اعداد كتب خاص 

  2019لجنة تدقيق ساعات النصاب



 

 

 

 

 

 

 

  2018لجنة االمتحانية المركزية
  2019لجنة استقبال طلبة الكليات االهلية 

  2019لجنة امتحانية في القسم 
  لجان استالل 

  لجان قانونية تخص الطلبة والموظفين والتدريسيين
  لجنة اعداد دليل الكلية 

  2022االلكتروني لجنة البرنامج 
 
 . أو تطوير التعليمفى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  المشروعات البحثيةثامنا:  

 السنة محل النشر اسم البحث ت
بحث  –بناء بيت الجودة لتحسين الخدمات الصحية  1

 تطبيقي في مستشفى بغداد التعليمي
مجلة العلوم االقتصادية 
واإلدارية /جامعة بغداد 

 78العدد 20مجلد–

2014 

تطبيق نظام التصنيع الهولوني باستعمال الخوارزمية  2
( 7الجينية لخط الفصال: دراسة حالة في معمل )

 التابع للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود

مجلة العلوم االقتصادية 
واإلدارية /جامعة بغداد 

 25العدد 115مجلد–

2019 

3 APPLICATION OF SCHEDULING 
PREVENTIVE MAINTENANCE 

PROCESSES USING THE GENETIC 
ALGORITHM OF THE SEWING LINE / 
CASE STUDY IN LABORATORY 7 OF 

THE GENERAL COMPANY FOR 
TEXTILE AND LEATHER INDUSTRIES 

International 
Journal of 

Research in 
Social Sciences 
and Humanities 

2019 

دور ممارسات الموارد البشرية ذات المشاركة العالية  4
دراسة استطالعية في  –في توليد االبتكار المفتوح 

 جامعة بغداد 

مجلة كلية التربية 
االساسية للعلوم 

التربوية واالنسانية / 
 جامعة بابل

2021 

5 Role of ERP Systems in Improving 
Human Resources Management 

REVIEW OF 
INTERNATIONAL 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

Processes 
 

GEOGRAPHICAL 
EDUCATION 

6 Measuring The Efficiency of The 
Departments of The College of 
Administration and Economics / 

University of Baghdad Using the 
Method of 

Data Envelopment Analysis (DEA), 
A 

Comparative Study 

REVIEW OF 
INTERNATIONAL 
GEOGRAPHICAL 

EDUCATION 

2021 

7 Quality of Transition to E-
Learning under Corona pandemic: 
An Application Study in College of 

Administration and Economics, 
Baghdad University 

REVIEW OF 
INTERNATIONAL 
GEOGRAPHICAL 

EDUCATION 

2021 

8 Evaluation of reverse logistics 
options for international and local 

companies in Iraq 

Indian Journal 
of Economics 
and Business 

2021 

9 Investigating the use of lean 
manufacturing techniques in 

liquid 
batteries production: A field 
research in Babylon plants 

Materials Today: 
Proceedings 

2022 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعاً  
 كتاب الشكر أو ت

الجائزة أو شهادة 
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 - 2012 كلية االدارة واالقتصاد عمادة كتاب شكر  90 1
 2013 كلية االدارة واالقتصاد عمادة درع الوفاء 2  2021

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عاشراً  
 سنة النشر أسم الكتاب ت
 2021 وظيفة نشر الجودة في المؤسسات الصحية  1
 2021 المنظمة الذكية مدخل لجذب الزبون  2
 2021 نظام التصنيع الهولوني / مدخل ألنظمة التصنيع الحديثة 3

 
 .الخبرة العملية والوظيفية 

 سنة النشر مكان العمل ت
1  

 مديرة مكتب معاون العميد لشؤون الطلبة  
2012-2013 

2  
 مسؤولة وحدة البصمة والهويات 

2014-2017 

3  
 مديرة مكتب معاون العميد للشؤون اإلدارية

2013-2016 

4  
 مديرة مكتب العميد

2016-2018 

5  
 مسؤولة وحدة اإلرشاد التربوي والتوجيه النفسي

2021 

6  
 مسؤولة وحدة الشؤون العلمية 

لحد -2021
 االن

7  
 منسقة عن كلية االدارة واالقتصاد / وحدة تمكين المرأة

لحد  -2022
 االن

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــعشر :اللغ احدى 
 اللغة العربية             
  االنكليزية            

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


