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 العلمية  المؤهالت  ثانيا:

وزارة   -حاصل على شهادة التعليم المهني )المعادلة إلعدادية الصناعة( من مركز التدريب والتطوير المهني (1

 .2000عام  –الصناعة والمعادن 

 .2003الفرع العلمي عام -حاصل على شهادة اإلعدادية (2

 .2007جامعة الكوفة عام   -اعمال من كلية اإلدارة واالقتصادحاصل على بكالوريوس إدارة  (3

 . 2010جامعة الكوفة عام  -حاصل على ماجستير إدارة اعمال (4

عنوان رسالة الماجستير )صياغة مخطط منهجي لتأثير الخصائص الشخصية في الذكاء االستراتيجي واالرتجال   (5

 .التنظيمي للمديرين(

 2019-ة الكوفةجامع –دكتوراه فلسفة إدارة اعمال  (6

 

 عنوان االطروحة )االستراتيجيات الهجينة وتأثيرها في اإلنتاج الذكي لتحقيق االستباقية التنظيمية(

 السابقة  واالعمال  الخبرات ثالثا:

 .عملت لمدة سنة في منظمة الهالل األحمر العراقي ❖

 .مقر الوزارة-عقد لمدة سنتين في وزارة الصناعة والمعادن ❖

 2001الشركة العامة للسمنت الجنوبية عام اول تعيين في  ❖
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 مقر الشركة وتدّرجت بالوظيفة بين االعمال الفنية واالعمال اإلدارية فعملت في ❖

 معمل سمنت الكوفة )قسم الصيانة الكهربائية(  ❖

أشهر لمعالجة  6كنت ضمن عينة من العاملين المتميزين الذين تم ايفادهم لمدة   - معمل سمنت بادوش )الموصل( ❖

 .شاكل في معمل بادوش التابع للشركة العامة للسمنت الشماليةالم

 .معمل سمنت النجف االشرف مديرا للشؤون اإلدارية ❖

 

 

 2011 عام العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة في التعيين
 مقرر قسم تقنيات إدارة العمليات  ➢

 اإلدارية/كوفةمعاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية في الكلية التقنية  ➢

 رئيس قسم تقنيات المعلومات  ➢

عملت رئيسا وعضوا في العديد من اللجان العلمية واإلدارية والقانونية واللجان االمتحانية في الكلية ورئاسة  ➢

 .الجامعة وهيئة التعليم التقني

 .ألوسط التقنيةشاركت في العديد من الدورات التدريبية اإلدارية في هيئة التعليم التقني وجامعة الفرات ا ➢

 .شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات ➢

 شاركت كرئيس وعضو للعديد من لجان المناقشات لرسائل الماجستير والدبلوم العالي ➢

إدارة   -إدارة العمليات -اإلدارة االستراتيجية -استراتيجيات العمليات -المواد التي قمت بتدريسها: بحوث العمليات ➢

 .االقتصاد االداري -مشروع بحث -نظم المعلومات اإلدارية -إدارة الخطر والتأمين -الموارد البشرية

 

 المنشورة(  )البحوث البحثية االهتمامات رابعا:

 أثر مشاركة المعرفة في تعزيز المكانة التنظيمية (1

 للعاملين استراتيجيات إدارة المعرفة وتأثيرها في سلوك العمل اإلبداعي  (2

 ممارسات القيادة االستراتيجية وأثرها في ريادة االعمال  (3

 .أثر إدارة الموهبة في تحقيق النجاح االستراتيجي بتوسيط األداء المنظمي المستدام (4

 .استكشاف العالقة بين القدرات االستراتيجية والتميز التنظيمي (5

 .لديناميكية والفخر التنظيميالتأثير الوسيط لرأس المال الفكري في العالقة بين المعرفة ا (6

 .أثر عوامل تمكين إدارة المعرفة في خلق القيمة للمنظمات (7

 


