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 معلومات الوظيفة

/مدرس  20.12.2015  الوظيفة تدريسي المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها 

بالجامعةنوع االرتباط  زائر  

 
 

لشهادات العلميةا  

هادكتورال ماجستيرال   الشهادة لوريوسابكال 

 اسم الجامعة جامعة الموصل جامعة الموصل -

 دةاهح للشالمان البلد العراق العراق -

- 11.07.2010 08.08.2007 
على  حصولالتاريخ 

  الشهادة

اإلداريين في دراسة آلراء عينة من الموظفين  الثقة التنظيمية ودورها في تعزيز سلوك المواطنة التنظيمية 

 جامعة الموصل/ دار ابن األثير للطباعة والنشر
عنوان رسالة 

 الماجستير

 التخصص الدقيق إدارة المنظمة

 

 (االحدث الى االقدم)  -الخبرات التدريسية من 

 من الى المرتبة العلمية اسم الجامعة تدريسهاالمواد التي تم 

 جامعة نوروز إدارة الوقت واألزمة، مبادئ األدارة

 مدرس

8102 8102 

 8102 8102 جامعة زاخو .االساليب الكمية، أصول البحث العلمي

 8102 8102 جامعة نوروز ، إدارة الوقتإدارة األعمال

 8102 8102 الجامعة التقنية دهوك االساليب الكمية

 8102 8102 جامعة زاخو .مبادئ إدارة األعمال، االساليب الكمية

 8102 8102 الجامعة التقنية دهوك االساليب الكمية

إدارة . مبادئ إدارة األعمال، االساليب الكمية

 .الموارد البشرية
 مدرس مساعد جامعة زاخو

8102 8102 

البشرية، مبادئ إدارة األعمال، إدارة الموارد 

 .االساليب الكمية، أصول البحث العلمي
8102 8102 
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 (االحدث الى االقدم)  - الخبرات االدارية

 من الى اسم الجامعة او المؤسسة/ العنوان الوظيفي

 8102 8102 جامعة زاخو/ مقرر قسم العلوم االقتصادية

 8102 8102 جامعة زاخو/ مقرر قسم العلوم االقتصادية

 8102 8102 جامعة زاخو/ قسم العلوم التجارية والمصرفي رمقر

 
 

 (االقدم الى االحدث) -االبحاث العلمية

 البحث اسم  جهة النشر التاريخ

 جامعة زاخو 19.11.2014
 –تقييم جودة األداء الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في سكول اإلدارة واالقتصاد

 "يةدراسحالة " بجامعة دهوك القانون واإلدارةلتي كفا

 جامعة زاخو 25.05.2015
الراء دراسوة اسوتطيعية " استراتيجيات المزيج التسوويقي ودورهوا فوي زيوادة الحصوة السووقية

 "التجارية في مدينة زاخو عينة من االفراد العاملين في شركة ستي سنتر

 جامعة كويه 01.08.2016
دراسة آلراء عينة من الموظفين اإلداريين في "الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين درجة 

 "جامعة زاخو/ هيئة العلوم اإلنسانية

 جامعة زاخو 13.03.2017
دراسوة تحليليوة آلراء عينوة مون المووظفين " التدوير الوظيفي ودوره في تنمية المووارد البشورية 

 "االداريين في جامعة زاخو 

 جامعة نوروز 04.04.2017
دراسووة "متطلبووات تطبيوود االدارة االلكترونيووة واثووره علوود جووودة التوودمات لمنظمووات االعمووال 

 "استطيعية لعينة من العاملين لفنادق محافظة دهوك

 جامعة زاخو 12.06.2017
دراسووة تحليليووة آلراء عينووة موون الموووظفين "دور اخيقيووات االعمووال فووي تعزيووز كفوواءة االداء 

 "الداريين في رئاسة جامعة زاخوا

 جامعة جيهان 05.08.2017
االداريين في جامعة  المدراءدراسة تحليلية آلراء عينة من "التمكين ودوره في االبداع االداري 

 "زاخو

 
 

 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -اسم المؤتمر  نوع المشاركة التاريخ

 جامعة زاخو -العالمي االول  العلمي المؤتمر مشاركة ببحث 23.04.2013

 SPSSبرنامج  مقدم البرنامج 20.05.2015

 جامعة زاخو  - المؤتمر العلمي العالمي الثاني مشاركة ببحث 18.04.2017

 دهوك -المؤتمر االول في جامعة جيهان  مشاركة ببحث 05.08.2017

 

 
 

 معهد زاخو .اوراق مالية

 مدرس مساعد

8102 8108 

مبادئ إدارة األعمال، أصول البحث العلمي، 

 .االساليب الكمية

 جامعة زاخو

8102 8108 

مبادئ إدارة األعمال، االساليب الكمية، إدارة 

 .المواد
8108 8100 

إدارة األعمال، إدارة المواد، االساليب مبادئ 

 .الكمية
8100 8101 


