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     تغذاد -4/3/6986 ِىاٌُذ:

  ِغاػذ اعرار :اٌؼٍٍّ اٌٍمة 

 
 

 :الدزاسٍة الشهادات 

  

 8002-قسم ادارة االعمال –كلٌة االدارة واالقتصاد  -جامعة بغداد    -بكلورٌوس -

 8002-قسم ادارة االعمال –كلٌة االدارة واالقتصاد  –الجامعة المستنصرٌة  -ماجستٌر   -

 اٌخثشج األوادَُّح واٌرذسَظ:

 

  :مواقع العمل التً تم التدرج بها 

  ًذاتٌة المكتب -مكتب الوزٌر –وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم 

 دائرة البحث والتطوٌر –رئاسة الجامعة  -الجامعة المستنصرٌة 

 لغُ اٌؼٍىَ اٌّاٌُح واٌّصشفُح  -وٍُح االداسج وااللرصاد -اٌداِؼح اٌّغرٕصشَح 

 اٌرؼٍُُ اٌّغرّش شؼثحَ.  -االداسج وااللرصادوٍُح  -اٌداِؼح اٌّغرٕصشَح 

 مغُ اٌِمشس   -لغُ اٌؼٍىَ اٌّاٌُح واٌّصشفُح  -وٍُح االداسج وااللرصاد -اٌداِؼح اٌّغرٕصشَح 

 

 

 اٌّىاد اٌرٍ ذُ ذذسَغها :

 

  ِادج اٌؼٍُّاخ اٌّصشفُح 

  ِادج اٌّؤعغاخ اٌّاٌُح 

  ِادج دساعاخ خذوي ِاٌُح 

  ِادج سَاضُاخ ِاٌُح 

 
 

 ورة اٌشىش واٌشهاداخ اٌرمذَشَح 

 

  22/62/2161فً  6761كتاب شكر وتقدٌر من السٌد معالً الوزٌر المحترم بالكتاب المرقم 

  63/2/2164فً  259كتاب شكر وتقدٌر من السٌد معالً الوزٌر المحترم بالكتاب المرقم 

  3/7/2169فً  64617من السٌد معالً الوزٌر المحترم بالكتاب المرقم وتقدٌر كتاب شكر 

  29/5/2169فٍ  65672ِٓ اٌغُذ سئُظ اٌداِؼح اٌّسرشَ تاٌىراب اٌّشلُ  وتقدٌروراب شىش  

  67/9/2167فٍ  23846ِٓ اٌغُذ سئُظ اٌداِؼح اٌّسرشَ تاٌىراب اٌّشلُ  وتقدٌروراب شىش  

  25/61/2167فٍ  22734ِٓ اٌغُذ سئُظ اٌداِؼح اٌّسرشَ تاٌىراب اٌّشلُ  وتقدٌروراب شىش  

  67/4/2164فٍ  66318ِٓ اٌغُذ سئُظ اٌداِؼح اٌّسرشَ تاٌىراب اٌّشلُ  وتقدٌروراب شىش  

  68/8/2165فٍ  26132ِٓ اٌغُذ سئُظ اٌداِؼح اٌّسرشَ تاٌىراب اٌّشلُ  وتقدٌروراب شىش 

  22/7/2164فٍ  69632ِٓ اٌغُذ سئُظ اٌداِؼح اٌّسرشَ تاٌىراب اٌّشلُ  وتقدٌروراب شىش  

 



 5/66/2169فً  6725من السٌد العمٌد المحترم بالكتاب المرقم  وتقدٌر كتاب شكر 

 67/9/2169فً  5555من السٌد العمٌد المحترم بالكتاب المرقم  وتقدٌر كتاب شكر  

 65/66/2168فً  6689من السٌد العمٌد المحترم بالكتاب المرقم  وتقدٌر كتاب شكر 

  66/66/2169فً  6799بالكتاب المرقم كتاب شكر وتقدٌر من السٌد العمٌد المحترم 

  65/6/2167فً  3341كتاب شكر وتقدٌر من السٌد العمٌد المحترم بالكتاب المرقم 

  5/62/2166فً  5748كتاب شكر وتقدٌر من السٌد العمٌد المحترم بالكتاب المرقم  

  5/8/2165فً     كتاب شكر وتقدٌر من السٌد العمٌد المحترم بالكتاب المرقم 

  ًٍاٌماتٍُح شهادج شىش وذمذَش ِٓ اٌغُذ اٌؼُّذ اٌّسرشَ ذثُّٕا ٌدهىد اٌّثزوٌح فٍ ذمذَُ دوسج تؼٕىاْ اداسج ولُاط ساط اٌّاي اٌّّرٍه واثشها ػ

 االَشادَح 

 شهادج شىش وذمذَش ِٓ اٌغُذ اٌؼُّذ اٌّسرشَ ذثُّٕا ٌدهىد ( ْاٌّثزوٌح فٍ ذمذَُ دوسج تؼٕىاResearch Gate) 

 َح ِٓ اٌغُذ ػُّذ اٌىٍُح ذثُّٓ اٌدهىد واٌرُّض فٍ اداسج شؼثح اٌرؼٍُُ اٌّغرّش شهادج ذمذَش 

 / اٌّىافك  شهادج ذمذَشَح ٌرمذَُ ِساضشج تؼٕىاْ )اٌّغؤوٌُح االخرّاػُح ٌٍّصاسف اٌرداسَح( /وٍُح االِاَ اٌىاظُ )ع( ٌٍؼٍىَ االعالُِح اٌداِؼح

23/6/2121  
 

 

  وفرق العمل اللجان  

  62/2/2164فٍ  558تاالِش اٌداِؼٍ  2164)َىَ اٌؼٍُ( ٌؼاَ  ـاالخشاءاخ اٌخاصح تٌدٕح ذٕفُز  

   ٍ9/9/2165فٍ  4533تاالِش االداسٌ  2165-2164ٌدٕح اِرسأُح ٌٍؼاَ اٌذساع  

  ُ27/5/2165فٍ  2627ٌدٕح ذسمُمُح تاالِش اٌداِؼٍ اٌّشل  

 ٍ66/62/2165فٍ  6699ٍّ تاالِش الداسٌ اٌّشلُ ٌدٕح اػذاد وسلح اصالذ ٌىصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثسث اٌؼ  

 3/61/2166فً  4666د الخطة االستراتٌجٌة باالمر االداري ٌدٕح اػذا  

  65/6/2167فٍ  3353تاالِش االداسٌ  2166/2167ٌدٕح سعُ اٌغُاعاخ واػذاد اٌخطح االعرشاذُدُح  

 ( ٍتاالِش االداسٌ 2168-2167ٌدٕح اِرسأُح ٌٍؼاَ اٌذساع ) ُ64/6/2168فٍ  368اٌّشل 

 ( ٍتاالِش االداسٌ اٌّشلُ 2167-2166ٌدٕح اِرسأُح ٌٍؼاَ اٌذساع )68/9/2167فٍ  742 

  69/6/2167فٍ  687تاالِش  2166/2167ٌدٕح ذذلُمُح  

  62/6/2169فٍ  3329( تاالِش االداسٌ اٌّشلُ 2169-2168ٌٍؼاَ اٌذساعٍ ))ذصسُر اٌىرشؤٍ( ٌدٕح اِرسأُح  

  ُ2/7/2169فٍ  3833ٌدٕح االػرّاد اٌثشاِدٍ تاالِش االداسٌ اٌّشل  

  ٌ62/6/2169فٍ  3325ٌدٕح خىدج تاالِش االداس  

  ٌ26/66/2168فٍ  6428ٌدٕح ذذلُمُح تاالِش االداس  

  ُ63/6/2169فٍ  6211ٌدٕح ذصسُر وذذلُك االِرساْ اٌرمىٍَّ اٌىراب اٌّشل  

  24/4/2169فٍ  2466اٌّؤعغٍ تاالِش االداسٌ اٌّشلُ ٌدٕح اٌثشٔاِح اٌسىىٍِ /االػرّاد  

  ُ62/9/2169فٍ  5468ٌدٕح ِّثٍٍ اٌرغدًُ ٌٕظاَ اٌّمشساخ تاالِش االداسٌ اٌّشل  

  َ6/8/2169فٍ  4663تاالِش االداسٌ  2168-2167فشق ػًّ اػذاد ذمشَش اٌرمُُُ اٌزاذٍ ٌٍؼا  

  ذسد ػٕىاْ اٌؼّالخ اٌشلُّح تُٓ اٌىالغ واٌطّىذ  2169-2168واٌّصشفُح ٌٍؼاَ اٌذساعٍ ٌدٕح ذسضُشَح ٌٍٕذوج اٌؼٍُّح ٌمغُ اٌؼٍىَ اٌّاٌُح 
 

 

 االػّاي اٌرطىػُح واٌضَاساخ اٌؼٍُّح 

  ُ62/66/2168فٍ  6197ػًّ ذطىػٍ )صثغ اٌمغُ ، ذٕظُف،وهشتائُاخ، ذٕظُف ِىُفاخ وعثاٌد، زذائك اٌمغُ ، صساػح ٔخًُ ( تاٌىراب اٌّشل 

  ُ61/2/2169فٍ  867ػًّ ذطىػٍ )عٍح غزائُح ٌطٍثح االلغاَ اٌذاخٍُح ( تاٌىراب اٌّشل  

  ُ26/3/2169فٍ  6844ػًّ ذطىػٍ )اٌّشاسوح ِغ اٌطٍثح صثغ وذشذُة اٌمغُ( اٌىراب اٌّشل  

  ُ29/6/2169فٍ  626ػًّ ذطىػٍ )اٌّشاسوح ِغ اٌطٍثح صساػح اٌسذَمح اٌخاصح تاٌمغُ( اٌىراب اٌّشل  

  ُ28/5/2169فٍ  3652ػًّ ذطىػٍ )عالخ غزائُح( تاٌىراب اٌّشل  

  ُ65/5/2169فٍ  2881وتاششافٕا تاٌىراب اٌّشلُ صَاسج ػٍُّح )ٔصة اٌشهُذ (ِغ ِدّىػح ِٓ طٍثح اٌمغ  

  ُ65/6/2121فٍ  264ػًّ ذطىػٍ )ػًّ ٌىزاخ اسشادَح ٌغٍىوُاخ اٌطاٌة اٌداِؼٍ ( تاٌىراب اٌّشل  
 

 

 

 

 

 

 واٌسٍماخ إٌماشُح إٌذواخ واٌّؤذّشاخ  اٌّشاسوح فٍ



 

  8002/تشرٌن الثانً/82المؤتمر السنوي الثانً /مركز البٌان للدراسات والتخطٌط تحت شعار )التربٌة والتعلٌم من اجل تنمٌة مستدامة(بتارٌخ 

  20/08/8002فً  8282المرقم حلقة نقاشٌة بعنوان )دور راس المال االجتماعً والسٌاسً فً التنمٌة االقتصادٌة ( الكتاب  

  )ندوة علمٌة بعنوان ) البرنامج الحكومً والٌات التنفٌذ فً الجامعات العراقٌة 
  فً  452ندوة علمٌة بعنوان )افاق التعاون بٌن الجامعات والهٌئات المهنٌة وانعكاسه على تطوٌر مهنة المحاسبة والتدقٌق  بالكتاب المرقم

82/0/8002  

 82/08/8002فً  8002لحكمة بعنوان )الزراعة والمٌاة فً العراق ( الكتاب المرقم ندوة علمٌة بٌت ا  

 )9/8/8009فً  2992الكتاب المرقم  ندوة علمٌة بعنوان )الشمول المالً فً العراق .. افرص والتحدٌات  

  9/8/8009فً  2994ندوة علمٌة بعنوان)التحوالت الدٌموغرافٌة فً ظل المتغٌرات االقتصادٌة( الكتاب المرقم  

  0/8/8009فً  2202ندوة علمٌة بعنوان ) العمالت الرقمٌة بٌن الواقع والطموح( الكتاب المرقم  

 85/8/8009فً  2282قٌة( الكتاب المرقم ندوة علمٌة بعنوان )البرنامج الحكومً والٌات التنفٌذ فً الجامعات العرا  

  85/8/8009فً  2288ندوة علمٌة بعنوان) ثقافة النشر العالمً: االٌجابٌات والسلبٌات( الكتاب المرقم  

  89/5/8009فً  2084فً العراق ... مشاكل وحلول( الكتاب ندوة علمٌة بعنوان ) الزراعة والمٌاه 

  04/4/8009فً  2205ندوة علمٌة بعنوان ) البنك المصرفً والشمول المالً ( الكتاب المرقم  

 
 
 

 تطوٌر المهارات 

  ًالبرنامج االحصائ( دورة تدرٌبٌة بعنوانSPSS الكتاب المرقم )9/4/8002فً  2032   

 ( دورة تدرٌبٌة بعنوانPower Point الكتاب المرقم )17/5/8002فً  2698  

  اساسٌات برنامج( دورة تدرٌبٌة بعنوانExcel الكتاب المرقم )8/4/8002فً  2006 

 ( دورة تدرٌبٌة بعنوانOut Look الكتاب المرقم )14/3/8002فً  1545 

  09/00/8002فً  4890ورشة عمل بعنوان )النظام االلكترونً المتحانات الطلبة ونظام الوثائق االلكترونٌة( الكتاب المرقم  

  02/08/8002فً  4902ورشة عمل بعنوان )تذلٌل الصعوبات الخاصة بالنشر فً المجالت الرصٌنة ( الكتاب المرقم  

  82/00/8002فً  4580ورشة عمل بعنوان )كٌفٌة اعداد الخطة العلمٌة( الكتاب المرقم  

  5/2/8002فً  2052ورشة عمل بعنوان )توطٌن الرواتب( الكتاب المرقم 

 02/08/8002فً  4902ن )تذلٌل الصعوبات الخاصة بالنشر فً المجالت الرصٌنة ( الكتاب المرقم ورشة عمل بعنوا  

  ًفً  800الكتاب المرقم  8002-8008ورشة عمل بعنوان )استمارة تقٌٌم اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة واستمارة تصنٌف الكلٌات للعام الدراس

02/0/8009  

 8/8/8009فً  229لبة ( الكتاب المرقم ورشة عمل بعنوان ) تعلٌمات انضباط الط  

  08/2/8009فً  8858محاضرة بعنوان )اسالٌب الوقاٌة من االدمان وتعاطً المخدرات( الكتاب المرقم  

   82/2/8009فً  20دورة تدرٌبٌة بعنوان ) التصحٌح االلكترونً( الكتاب المرقم 

  82/2/8009فً  8200ورشة عمل بعنوان )رفع المحاضرات للتدرٌسٌٌن وتفعٌل البروفاٌل االكادٌمً ( الكتاب المرقم  

  82/2/8009فً  8228ورشة عمل بعنوان )مهام المرشد التربوي واالكادٌمً( الكتاب المرقم  

  ( ورشة عمل بعنوانGoogle Classroom الكتاب المرقم )82/2/8009فً  8224  

 09/9/8009فً  5408رشة عمل بعنوان ) متطلبات تطبٌق نظام المقررات( الكتاب المرقم و  

  4/00/8009فً  5952ورشة عمل بعنوان ) التشكرات واثرها على الترفٌع الوظٌفً ( بالكتاب المرقم  

  82/00/8009فً  8048ورشة عمل بعنوان )التطبٌق العملً لالرشاد االكادٌمً( الكتاب المرقم  

  0/08/8009فً  8808( بالكتاب المرقم 8080-8009ورشة عمل بعنوان )كٌفٌة اعداد الخطة العلمٌة لعام  

  08/2/8080فً  0409دورة تدرٌبٌة بعنوان )انشاء الصفوف االلكترونٌة والتعلٌم عن بعد( بالكتاب المرقم  

  08/2/8080فً  0402دورة تدرٌبٌة بعنوان )ادارة الوقت( بالكتاب المرقم 

 
 

 
     / ندواتات ارسمن/ ورش )تعلٌم المستمر (/دورات  //   تقدٌم

 

 َُذمذ   ( ْوسشح ػًّ تؼٕىاResearch Gate ْوراب تؼٕىا )2/5/2169  

 َُ2/5/2169فٍ  2549دوسج ذذسَثُح تؼٕىاْ )اداسج ولُاط ساعّاي اٌّّرٍه واثشها ػًٍ اٌماتٍُح االَشادَح( وراب تؼٕىاْ  ذمذ  

   َُ63/62/2168فٍ  6963وراب اٌّشلُ وسشح ػًّ تؼٕىاْ )اعاعُاخ اػذاد اٌثسث اٌؼٍٍّ )تسث اٌرخشج ٌطٍثح اٌّشزٍح اٌشاتؼح  ( ذمذ  

 َُاٌذوسج اٌراهٍُُح ٌطشائك اٌرذسَظ اٌّماِح اٌداِؼح اٌرمُٕح اٌىعطح  ذمذ 



  َُ25/6/2121فٍ  295تاٌىراب اٌّشلُ تؼٕىاْ ) االعرمشاس اٌّاٌٍ ٌٍمطاع اٌّصشفٍ ( عّٕش ذمذ  

 َُ82ُ ِساضشج تؼٕىاْ )اداسج اٌىلد( فٍ دوسج )اٌمُاداخ االداسَح اٌىعطً( / اٌداِؼح اٌرمُٕح اٌىعطً /ِشوض اٌرؼٍُُ اٌّغرّش / تاٌىراب اٌّشل ذمذ 

  26/6/2121فٍ 

 َُاٌداِؼح اٌرمُٕح اٌىعطً /ِشوض اٌرؼٍُُ ِساضشج تؼٕىاْ )اٌغٍىن اٌىظُفٍ/اٌمىأُٓ واالٔظّح( فٍ دوسج )اٌمُاداخ االداسَح اٌىعطً( /  ذمذ

 21/6/2121فٍ  32اٌّغرّش / تاٌىراب اٌّشلُ 

 / )وٍُح االِاَ اٌىاظُ )ع( ٌٍؼٍىَ االعالُِح اٌداِؼح فٍ إٌذوج اٌؼٍُّح اٌرٍ الاِرها ذمذَُ ِساضشج تؼٕىاْ )اٌّغؤوٌُح االخرّاػُح ٌٍّصاسف اٌرداسَح

  23/6/2121/َىَ اٌخُّظ اٌّىافك 

 
 

  بحوث منشورة محلٌة فً مجالت عراقٌة رصٌنة 
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1. Electronic payment systems in Iraq and their role in reducing settlement risks Focusing on RTGS 

2. Evaluating  the banks' ability to manage  risks using  stress test an applied study in Iraqi banks  

3. The illusion of financial stability between different concepts and measurement methodology; An 

applied study on the banking sector in Iraq. 

4. The role of electronic payment systems in Iraq in reducing banking risks; An empirical research on a 

sample of private banks  
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