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أوالً  :المؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

االدارة واالقتصاد

2004/7/1

دبلوم عالي

بغداد

املعهد العالي للتخطيط احلضري 2011/5/22

املاجستري

بغداد

االدارة واالقتصاد

2018/9/19

الدكتوراه

_

_

_

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من – الى

1

محاسب

كلية العلوم

 2004/4/24ولغاية
2009/8/9

2

مسؤول وحدة الرقابة والتدقيق

كلية االدارة واالقتصاد

من  2009/8/9ولغاية
2015/11/1

3

محاسب

كلية االدارة واالقتصاد

 2017/3/24لغاية
2017/10/15

3

مسؤول الحسابات

كلية االدارة واالقتصاد

 2017/10/15ولغاية
2019/11/12

ثالثا ً  :التدريس الجامعي :
ت
1

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

المثنى

كلية االدارة واالقتصاد

الفترة من  -الى
 2019/10/1وحتى االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.
ت

القســـم

1

ادارة االعمال

2

ادارة االعمال

السنـــــة

املـــــادة
ادارة مواد ومخازن  /المرحلة الثانية /الكورس االول
ادارة االعمال الدولية  /المرحلة الرابعة

2020/2019
2020/2019

3

ادارة االعمال

ادارة المعرفة  /المرحلة الرابعة

2020

4

ادارة االعمال

التجارة االلكترونية  /المرحلة الثانية

2020

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

السنــة

العنوان

مكان انعقادها

1
2
3
4
5
6
7

نوع املشاركة
( حبث  /بوسرت حضور)

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
ادا
ادا

حلقة نقاشية 2018/4/22

خارج الكلية
اد

ثامنا :املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم .
ت

حمل النشر

أسم البحث

1

هيئات االستثمار ودورها في التنمية

2

الشفافية االدارية واثرها في تقليل نسب االغتراب الوظيفي لدى العاملين

3
ادا القيادة التبادلية واثرها يف االبداع االداري لدى

العاملني ادا

السنة

بحث غير منشور

2011

قيد االنجاز

2020

قيد االنجاز

التدريس
ادا 2020
الجامعي .

تاسعا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية :اليوجد
عاشراً :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت
1
2

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير
كتاب شكر وتقدير
كتاب شكر وتقدير
حادي عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة  :اليوجد

ثاني عشر :اللغــات .



عربي
انكليزي

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

اجلهة املاحنة
رئيس جامعة المثنى
عميد كلية االدارة واالقتصاد

السنة
2019
2013

