
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 االســـــــم لؤي ناصر جبر

 محـل الوالدة كرخ/بغداد

11/2/1981  تاريــــخ الــوالدة 

 الحالة االجتماعية متزوج

 عنوان السكن بغداد/ الكرخ/ حي االساتذة

luay@eco.nahrainuniv.edu.iq لبريد االلكترونيا  

 الهـــاتف النقال 07902396672

ةالدرجة العلمي مدرس   

اللغة االنكليزية –اللغة العربية   اللغات التي يجيدها 

 االختصاص العام تقنيات إدارة االعمال

الجودة إدارة /تقنيات إدارة العمليات  االختصاص الدقيق 

 

 التحصيل العلمي: 
-2005), الكلية التقنية اإلدارية/ بغداداالعمال/ تقنيات إدارة العملياتبكالوريوس تقنيات أدارة  -1

2004). 

الكتاب  حسبغداد دارية/ ب, الكلية التقنية اإلاالعمال/ تقنيات إدارة العملياتالعالي تقنيات أدارة الدبلوم  -2

 .(2010/4/5) في (7/27/5928بالعدد)

ة قسم بدرجعلى ال الكلية التقنية اإلدارية/ بغداد في الترتيب األول العمليات,ماجستير تقنيات أدارة  -3

   .(2013/6/24) في  (7/27/12365حسب الكتاب بالعدد)امتياز 

 

 رسالة املاجستري واطروحة الدكتوراه:
 أثر بعض)لموسوماالدبلوم العالي تقنيات أدارة العمليات, الكلية التقنية اإلدارية/ بغداد عن البحث  -1

 . (تقنيات التصنيع في الكفاءة اإلنتاجية

ة قسم بدرجعلى ال الترتيب األولماجستير تقنيات أدارة العمليات, الكلية التقنية اإلدارية/ بغداد في  -2

الة في راسة حالمفاضلة بين قرارات الطاقة باستخدام شجرة القرارات/دامتياز عن الرسالة الموسومة)
 . (شركة بغداد للمشروبات الغازية

 

 السيرة الذاتية والعلمية
CURRICULUM 

VITAE 



 

 

 الوظائف التي يشغلها/ شغلها وجمــاالت اخلبـــرة األساسية :
 .(29/9/2014)في (2623)ق ع/بالعددوحدة الدراسات العليا حسب الكتاب مسؤول  -1

 لتكليفاالى انتهاء  (25/2/2016)في (512بالعدد)ق ع/مقرر وحدة الدراسات العليا حسب الكتاب  -2

 (257بالعدد)ق ع/ االنفكاك كتابوحسب  (23/1/2018)في (234بالعدد)ق ع/حسب الكتاب 

 .   (24/1/2018)في

لدراسية لسنة ات إدارة االستثمار والموارد/اوحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي/ قسم اقتصاديا -3

 .(9/1/2017)في (86بالعدد)ق ع/حسب الكتاب  الثالثة

سب ح اقيةمنسق كلية اقتصاديات االعمال مع رئاسة الجامعة للمعرض الوطني االول للجامعات العر -4

 .(25/3/2018)في (790بالعدد)ق ع/الكتاب 

 (27/11/2018)في (2771بالعدد)ق ع/ب الكتاب حسمسؤول شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  -5

 

 التقارير و ورش العمل والندوات الفكرية والعلمية واملؤمترات العلمية :
تقنيات ومستمر حضور ندوة )مكافحة التدخين ومنتجات التبغ وفوائد االقالع عنه ( رئاسة الجامعة/ قسم التعليم ال -1

 (.17/11/2014)في (1010المعلومات حسب الكتاب بالعدد)ق ع/

 (.12/11/2014)فيحضور ندوة )االطالع على واقع التعليم في الجامعة ( رئاسة الجامعة/ قاعة المؤتمرات الكبرى/  -2

 (.24/11/2014)فيحضور ندوة )ادارة الجودة الشاملة كمدخل للتنمية االدارية ( كلية اقتصاديات االعمال/   -3

 (.14/12/2014)يف بة المالية واالدارية ( كلية اقتصاديات االعمال/ حضور حلقة نقاشية) التقنيات الحديثة في الرقا -4

 (.21/12/2014)فيحضور ندوة) التقويم الذاتي (  رئاسة الجامعة   -5

 /ت االعمالتصادياحضور حلقة نقاشية) الموازنة الفيدرالية في العراق / قراءة في االشكاالت  والتحديات (  كلية اق -6

 (.30/11/2014)فيقاعة المؤتمرات الكبرى  

 عمال/ قسمات االحضور ندوة) مدى فاعلية البنك المركزي في الرقابة على القطاع المصرفي في العراق ( كلية اقتصادي -7

 (.17/2/2015)فيأدارة المصارف 

 سب الكتابحلومات ( رئاسة الجامعة/ قسم التعليم المستمر وتقنيات المع ضمان الجودة واألداء الجامعي) مشاركة دورة -8

 .(29/3/2015)في (4578/ 10بالعدد)

 كلية /حضور ندوة) حول مشاركة المرأة بعملية التنمية االقتصادية ( من نشاطات  برنامج االصالح الحكومي -9

 (.16/4/2015)فياقتصاديات االعمال/ قاعة الندوات 

ابة الرق العمال/ قسمحضور ندوة) سياسة تسعير النفط والغاز لتحسين االستدامة المالية ( كلية  اقتصاديات ا -10

 (.20/10/2015)في

( كلية 2016اشارة خاصة لموازنة  –مشاركة ندوة ) الموازنة الفيدرالية .. أوجه الخلل .. وسياسات االصالح  -11

 (.9/11/2015)فياقتصاديات االعمال/ قسم االستثمار   

اعة قة/   ارف الخاصة العراقيحضور ورشة عمل) دعم الخريجين العاطلين عن العمل ( بالتنسيق مع رابطة  المص -12

 (.13/1/2016)فيالندوات/ كلية  اقتصاديات االعمال 

 ثدائرة البحو مشاركة لحلقة نقاشية)نظام النزاهة الوطني في العراق:رؤية مستقبلية( بيت الحكمة/هيأة النزاهة/ -13

 (.13/3/2016)في (960والدراسات حسب الكتاب بالعدد)ق ع/

رئاسة  ((26/5/2016في ) 2016/2017نظام التقديم والقبول للدراسات العليا للعام ورشة تدريبية على مشاركة ) -14

 .(22/5/2016)في (2/5/7825حسب الكتاب بالعدد) الدراسات العلياالجامعة/ قسم 

لى قافية عالشؤون العلمية والعالقات الث( رئاسة الجامعة/ قسم  طرق قياس تأثير جودة البحوث) محاضرةحضور  -15

 .(6/12/2016)في (6/16145حسب الكتاب بالعدد) مرات الكبرىقاعة المؤت

 اع التعليمة لقطورشة عمل المنح والزماالت البحثية والتدريبية للفرص الدراسية المقدمة من منظمات دولي) مشاركة -16

 (10/16700التعليم المستمر وتقنيات المعلومات حسب الكتاب بالعدد)( رئاسة الجامعة/ قسم  العالي في العراق

 .(18/12/2016)في

ون التسجيل وشؤرئاسة الجامعة/ قسم ( إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه)  ورشة عملمشاركة  -17

 .(19/2/2017( في)278/أ5 /5حسب الكتاب بالعدد)الطلبة قاعة الرافدين/كلية الهندسة 

سم قعمال/ ( كلية اقتصاديات االاليدور القطاع المالي والمصرفي في تحقيق الشمول الم)  علمية مشاركة ندوة -18

 .(27/2/2017)في   اقتصاديات إدارة المصارف

( وعاتالمشر أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الدور االقتصادي لتلك)  علمية مشاركة ندوة -19

 .(27/3/2017)في   اقتصاديات إدارة االستثمار والمواردكلية اقتصاديات االعمال/ قسم 



 

 

سم قاالعمال/  اديات( كلية اقتصالتأثير المتبادل بين الموازنة العامة وميزانية البنك المركزي)  علمية شاركة ندوةم -20

 .(13/4/2017)في اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد

( كلية اقي العرفانخفاض الموازنة االستثمارية واثارها االقتصادية على المشاريع التنموية )  علمية مشاركة ندوة -21

 .(26/4/2017)في   اقتصاديات إدارة االستثمار والموارداقتصاديات االعمال/ قسم 

ى مرات الكبرالمؤت الشؤون العلمية والعالقات الثقافية على قاعة( رئاسة الجامعة/ قسم  جائزة جامعة النهرينحضور ) -22

 .(2/5/2017)في (6/16145حسب الكتاب بالعدد)

 /لمستهلكامركز بحوث السوق وحماية ( سالمة البضائع المقلدة في السوق المحليةجودة و)  علمية مشاركة ندوة -23

 .(13/12/2017)في جامعة بغداد

م ال/ قس( كلية اقتصاديات االعماليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق)  علمية ندوة حضور -24

 .(15/11/2017)في اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد

بة شعة/ ( رئاسة الجامع نحو برنامج وطني عراقي لالصالح والتطوير لمرحلة ما بعد داعش) وة علميةند حضور -25

 .(20/12/2017)في (االرشاد النفسي والتوجيه التربوي على قاعة المؤتمرات الكبرى حسب الكتاب بالعدد)   

وارد ار والمصاديات إدارة االستثماقت( كلية اقتصاديات االعمال/ قسم دعم المنتوج المحلي)  علمية ندوة حضور -26

 .(26/12/2017)في

 جامعة بغداد /لخوارزميا-كلية الهندسة( تطوير النشر العالمي والبحث العلمي العراقي)  علمية ندوة حضور -27

 .(11/1/2018)في

ى قاعة لعهرين مركز التعليم المستمر/ رئاسة جامعة الن( رئاسة الجامعة/ التعليم االلكتروني) ندوة علمية حضور -28

 .(5/3/2018)في (636/المؤتمرات الكبرى حسب الكتاب بالعدد)ق ع

ارة يات إداقتصاد( كلية اقتصاديات االعمال/ قسم دور البنك المركزي في توطين الرواتب)  علمية مشاركة ندوة -29

 .(20/3/2018)فيالمصارف 

لية ك( ثمارمال لتطوير بيئة االستاليات التعاون بين الجامعات العراقية وقطاعات االع)  علمية مشاركة ندوة -30

 .(13/3/2018)فياقتصاديات إدارة االستثمار والموارد اقتصاديات االعمال/ قسم 

اتحاد واالعمال/  اديات( كلية اقتصمعاً لتمكين المرأة العراقية واطالق مبادرة الريادة واالبتكار)  علمية مشاركة ندوة -31

 .(26/3/2018)فيالمراة العربية المتخصصة/ فرع العراق 

عمال/ قسم ( كلية اقتصاديات االspssاستخراج بعض المؤشرات االحصائية من خالل برنامج )  علمية مشاركة ندوة -32

 .(28/3/2018)فيالرقابة المحاسبية والمالية 

في  ح الدينالدولي الثاني لجمعية ادارة االعمال العلمية العراقية, برعاية جامعة صال المؤتمر العلمي حضور -33

سم ة في قبيل/العراق/ متطلبات جودة البرامج االكاديمية للحصول على شهادة الجودة واالعتماد, دراسة حالار

ينة ( امعات الرصجي ألدارة الجمدخل استراتي-اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد / تحت شعار التعليم العالي المستدام

 .(2018أيار/ 10-8للمدة من )

 Alaaddin Keykubat in)لدولي الرابع للعلوم االجتماعية, برعاية جامعة حضور المؤتمر العلمي ا -34

alanya)   Turkey/  تقييم متطلبات ادارة جودة المشروع على وفق المواصفة الدولية(ISO 

دراسة حالة في شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية لمشروع بناية المرور   (10006:2003

 .(2018أيار/ 5-3/ للمدة من ) السريع

ر البترودوالواليم الخسائر االقتصادية الناجمة عن توقف تمويل وتنفيذ مشاريع برنامج تنمية االق) ندوة علمية حضور -35

اسات قييم دردائرة تخطيط القطاعات/ قسم ت/وزارة التخطيط( جراء االزمة المالية ومكافحة التنظيمات االرهابية

 .(9/10/2018)في (2322/الجدوى حسب الكتاب بالعدد)ق ع

حسب  /ية اقتصاديات االعمال( كلقراءات مختلفة -التوجهات الحديثة في منهجية البحث العلمي) ورشة عملمشاركة  -36

 .(19/12/2018)في (3010/الكتاب بالعدد)ق ع

لعدد)ق الكتاب باكلية اقتصاديات االعمال/ على قاعة الندوات حسب (  ريادة االعمال العالمية)مشاركة ورشة العمل  -37

 .(2/1/2019)في (4/ع

اعة قل/ على كلية اقتصاديات االعما(  أهمية المعرفة االقتصادية لغير المختص باالقتصاد)مشاركة ورشة العمل  -38

 .(10/1/2019)في (96/الندوات حسب الكتاب بالعدد)ق ع

ية جلة/كلدعلى قاعة  كلية اقتصاديات االعمال/(  نظام المقررات ومستلزمات نجاح تطبيقه)مشاركة ورشة العمل  -39

 .(19/2/2019)في (490/الهندسة حسب الكتاب بالعدد)ق ع

اء جودة واألدضمان ال جامعة النهرين/ قسم( كيفية كتابة التقرير النهائي لتقييم األداء المؤسسي )مشاركة ورشة العمل  -40

 .(21/2/2019)في (1/10/2379الجامعي حسب الكتاب بالعدد

اقتصاديات  كلية ( الداخلي للحد من الفساد اإلداري والمالي ر اقسام الرقابة والتدقيقدو)مشاركة الندوة العلمية  -41

 .(6/3/2019)في (649/االعمال/ على قاعة الندوات حسب الكتاب بالعدد)ق ع



 

 

لعدد)ق كلية اقتصاديات االعمال/ على قاعة الندوات حسب الكتاب با(  نظام المقررات)مشاركة ورشة العمل  -42

 .(13/3/2019)في (726/ع

سب حجامعي جامعة النهرين/ قسم ضمان الجودة واألداء المشاركة ورشة العمل )عملية تقييم األداء المؤسسي (  -43

 (11/3/2019)في (1/10/3275الكتاب بالعد)

سب حجامعي جامعة النهرين/ قسم ضمان الجودة واألداء المشاركة ورشة العمل )عملية تقييم األداء المؤسسي (  -44

 .(18/3/2019)في (1/10/3696عد)الكتاب بال

 (852/البرنامج الحكومي ( على قاعة دجلة/كلية الهندسة حسب الكتاب بالعدد)ق ع)مشاركة ورشة العمل  -45

 .(24/3/2019)في

عدد)ق تاب بالكلية اقتصاديات االعمال/ على قاعة الندوات حسب الك(  متطلبات ضمان الجودة)مشاركة ورشة العمل  -46

 .(28/3/2019)في (899/ع

رو اليم والبتة األقالخسائر االقتصادية الناجمة عن توقف تمويل وتنفيذ مشاريع برنامج تنمي)مشاركة الندوة العلمية  -47

ب الكتاب حس سالمالكلية اقتصاديات االعمال/ على قاعة (  دوالر جراء االزمة المالية ومكافحة التنظيمات االرهابية

 .(14/4/2019)في (1053/بالعدد)ق ع

مشروع على ودة الجتقييم متطلبات ادارة )ة في جائزة بحر العلوم لألبداع بدورتها الثالثة عن البحث الموسوم مشارك -48

ية لمشروع دراسة حالة في شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائ  (ISO 10006:2003)وفق المواصفة الدولية 

 .(27/4/2019)في( بناية المرور السريع

كلية  ( بالعراق تصاديةإشكالية التنمية بالعراق: بحث في الحكم الرشيد ودوره في التنمية االق)ية مشاركة الندوة العلم -49

 (6/5/2019)في (1328/اقتصاديات االعمال/ على قاعة الندوات حسب الكتاب بالعدد)ق ع

      املؤمترات  /   
 /تصاديةدارية واالقن التخصصات االمتطلبات سوق العمل م /)المؤتمر العلمي األولمشاركة بحث  -1

لية العمل ( كاالدارية واالقتصادية لمتطلبات سوق عار نحو مواءمة مخرجات التخصصات تحت ش

 (.20/5/2015)فياقتصاديات االعمال 

عليم رة التوزا /صين التعليم العالي  العراق ( جامعة بغداد/ قاعة الشهيد الحكيممؤتمر تر) حضور -2

    (.21/1/2016-20)فيالعالي والبحث العلمي/  

صاديين اإلصالح االقتصادي أساس مكافحة الفساد المالي واالداري ( جمعية االقت )مؤتمر حضور -3

 .(29/4/2017)فيرة التعليم العالي والبحث العلمي/  وزا /العراقيين 

 لرشيدةالقيادة ا /)دعم المنتوج المحلي لالرتقاء بجودة المنتوج()المؤتمر العلميمشاركة بحث -4

اسة حسب كتاب رئ (4/4/2018)فيح االقتصادي( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالصال

 .(3/4/2018( في)6/4561جامعة النهرين/ قسم الشؤون العلمية والعالقات الثقافية بالعدد)

جامعة  رعايةب, )المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجمعية ادارة االعمال العلمية العراقيةمشاركة بحث -5

لجودة جودة البرامج االكاديمية للحصول على شهادة امتطلبات  /لدين في اربيل/العراقصالح ا

عالي ليم العار التعتحت شواالعتماد, دراسة حالة في قسم اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد / 

 .(2018/أيار 10-8دخل استراتيجي ألدارة الجامعات الرصينة ( للمدة من )م-المستدام

 Alaaddin Keykubat)المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم االجتماعية, برعاية جامعة )مشاركة بحث -6

in alanya)   Turkey/  تقييم متطلبات ادارة جودة المشروع على وفق المواصفة الدولية(ISO 

دراسة حالة في شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية لمشروع بناية المرور   (10006:2003

 (.2018أيار/ 5-3/ للمدة من ) عالسري

 

 أهم الدورات التدريبية:
الكتاب  ات حسبمشارك) دورة في ضمان الجودة واالداء الجامعي ( رئاسة الجامعة/ التعليم المستمر وتقنية المعلوم -1

 (.8/3/2015)في (10/4578بالعدد)

 .(2010/3/6) في المعهد األمريكي الصادرة من مركز تطوير المالكات TOEFL شهادة في اختبار -2

 .(2010/8/10) فيالدولية الصادرة من مركز الحاسبة/جامعة بغداد ( Certiport )من مؤسسة IC3شهادة في اختبار   -3

 .(2009/6/18) إلى (2009/6/1)  من للمدةكلية التربية/أبن رشد  /مشاركة في دورة الحاسوب -4

 المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاباختبار) دورة في صالحية التدريس( رئاسة الجامعة/ التعليم  -5

 (.13/2/2014)في (10/2287بالعدد)



 

 

لكتاب تأييد مشاركة) دورة في طرائق التدريس( رئاسة الجامعة/ التعليم المستمر وتقنية المعلومات حسب ا -6

 (.2/2/2014)في (10/1674بالعدد)

 إلى(2009/5/23)من  للمدةوير المالكات ( الجامعة التقنية الوسطى/ مركز تطTOEFLدورة اختبار شهادة مشاركة) -7

(2009/6/24). 

من  شهادة مشاركة) دورة في طرائق التدريس( رئاسة الجامعة/ التعليم المستمر وتقنية المعلومات للمدة -8

 .(2014/2/2) إلى(2014/1/12)

التعليم مركز  /رئاسة الجامعة ((ISO 9001-2015شهادة مشاركة) دورة تعريفية عن المواصفة القياسية العالمية -9

 .(16/4/2019)في (10/4941 /1حسب الكتاب بالعدد) (17-2019/4/18)من المستمر للمدة 

 (17-2019/4/25)من التعليم المستمر للمدة مركز ( رئاسة الجامعة/ شهادة مشاركة) دورة رئيس مدققي جودة دولي -10

 .(16/4/2019)في (10/4941 /1حسب الكتاب بالعدد)

من  (  9001:2015ISOن لنظام إدارة الجودة األيزو شهادة ) رئيس مدققي -11

 . )HKV(شركة 
 

 حماضر يف عدد من الدورات التدريبية منها :
ب الكتاب مات حسمحاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية الوسطى ( رئاسة الجامعة/ التعليم المستمر وتقنية المعلو -1

 (.29/3/2015)في (854بالعدد)ق ع/

معلومات التعليم المستمر وتقنية ال /كلية اقتصاديات االعمال(  رات اإلدارية الحديثةالمهامحاضر) دورة   -2

 (.15/9/2014)في

امعة/ التعليم ( رئاسة الج 28/4/2016ولغاية  17/4/2016للمدة من  محاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية الوسطى -3

 .(21/4/2016)في (10/6035المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

امعة/ التعليم ( رئاسة الج 28/8/2016ولغاية  15/8/2016للمدة من  محاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية الوسطى -4

 .(18/8/2016)في (10/11311المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

لجامعة/ ( رئاسة ا 27/10/2016ولغاية  16/10/2016للمدة من  محاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية الوسطى -5

 .(23/10/2016)في (10/13883التعليم المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

لجامعة/ ( رئاسة ا 29/12/2016ولغاية  18/12/2016للمدة من  محاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية الوسطى -6

 .(26/12/2016)في (10/17304التعليم المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

ركزي البنك الم(  16/5/2017ولغاية  16/4/2017للمدة من  محاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية الوسطى -7

 .(26/4/2017)في (10/17304حسب الكتاب بالعدد) مركز الدراسات المصرفية/ /العراقي

امعة/ التعليم ( رئاسة الج 8/6/2017ولغاية  21/5/2017العليا للمدة من محاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية  -8

 .(29/5/2017)في (10/7482المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

لتعليم ا( رئاسة الجامعة/  8/10/2017ولغاية  2/10/2017استراتيجيات ادارة الوقت للمدة من محاضر) دورة   -9

 .(5/10/2017)في (10/13220المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

 امعة/ التعليم ( رئاسة الج 26/4/2018ولغاية  15/4/2018للمدة من  محاضر)دورة  أعداد القيادات االدارية الوسطى -10

   .(24/4/2018)في (277م ت/المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

امعة/ التعليم ( رئاسة الج 13/9/2018ولغاية  12/8/2018العليا للمدة من محاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية  -11

 .(10/9/2018)في (10/12090المستمر وتقنية المعلومات حسب الكتاب بالعدد)

التعليم المستمر حسب مركز ( رئاسة الجامعة/ 28/3/2019-3العليا للمدة منمحاضر) دورة  أعداد القيادات االدارية  -12

 .(28/3/2019)في (613م ت/الكتاب بالعدد)

التعليم وحدة الحاسوب و  /كلية اقتصاديات االعمال( 26/9/2019-22إدارة الجودة الشامة للمدة منحاضر) دورة  م -13

 .(9/10/2019)في (2784ق ع /المستمر حسب الكتاب بالعدد)

وحدة الحاسوب و  /كلية اقتصاديات االعمال( 21/11/2019-10مهارات اإلدارة الحديثة للمدة منمحاضر) دورة   -14

 .(25/11/2019)في (3276ق ع /يم المستمر حسب الكتاب بالعدد)التعل

 

  :البحوث والدراسات املنشورة 

بغداد  بين قرارات الطاقة باستخدام شجرة القرارات: دراسة حالة في شركة )المفاضلةمستلبحث  -1
, (82-56ص)-(7(, العدد)26الجامعة التقنية الوسطى, المجلد) /مجلة التقني للمشروبات الغازية(

 .(2013سنة)



 

 

لى عينة عدراسة استطالعية  –) جودة المخرجات التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل بحث مشترك -2
معة مجلة االدارة واالقتصاد/ الجا من كلية اقتصاديات االعمال وبعض منظمات سوق العمل (

 (2016)نةس, (132-106ص)-(106(, العدد)39المجلد) ,كلية االدارة واالقتصاد /المستنصرية

 ( قبول نشر.  6/12/2015)في

ا ها في رضتقييم عملية التدريب في المركز الوطني اإلداري وتقنية المعلومات وتأثير) مفردبحث  -3
ابعة ألراء عدد من المتدربين في عدد من المنظمات الت تحليلية دراسة استطالعية – الزبون

-233ص)-حزيران (52العدد) ,الجامعة القتصاديةبغداد للعلوم امجلة كلية  (للوزارات العراقية

 .( قبول نشر22/5/2016) في (2017, سنة)(273

 

     التشكرات واملكافأت /
 .(2012/4/2) في (7/27/1409شكر وتقدير من الكلية التقنية اإلدارية/ الجامعة التقنية الوسطى حسب الكتاب بالعدد) -1

 (.30/6/2014)في (10227/ 1اب بالعدد)جامعة النهرين حسب الكت /شكر وتقدير من رئيس الجامعة -2

 (.30/10/2014)في (2898شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -3

 (.5/1/2015)في (35شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -4

 (.8/3/2015)في (15مال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االع -5

 (.20/5/2015)فيشكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين  -6

 (.3/9/2015)في (2107شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -7

 (.9/11/2015)فيجامعة النهرين  /شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال -8

 (.9/12/2015)في (19932/ 1جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد) /شكر وتقدير من رئيس الجامعة -9

 .(7/1/2016)في (50شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -10

 (.20/3/2016)في (764حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ مكافأة من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين  -11

 .(18/8/2016)في (1887شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -12

 .(3/1/2017)في (146/ 1جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد) /شكر وتقدير من رئيس الجامعة -13

 .(1/2/2017)في (321جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ /شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال -14

 .(10/4/2017)في (683من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ تثمين جهود -15

 (12000/ 6جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد) /مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلميةشكر وتقدير من  -16

 .(11/9/2017)في

 .(29/10/2017)في (2429شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -17

 .(29/10/2017)في (2422مكافأة من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -18

 (6/17590/ 1حسب الكتاب بالعدد)جامعة النهرين  /من رئيس الجامعة تهنئة بمناسبة الحصول على مرتبة مدرس -19

 .(25/12/2017)في

 .(15/1/2018)في (820/ 1جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد) /شكر وتقدير من رئيس الجامعة -20

 (937/ 5جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد) /مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلميةشكر وتقدير من  -21

 .(17/1/2018)في

 .(28/3/2018)في (839اديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/شكر وتقدير من كلية اقتص -22

 تصاديالح االقلالسهام في مؤتمر)القيادة الرشيدة واالص /قبل وزير التعليم العالي والبحث العلميمن  تثمين جهود -23

 .(10/4/2018)في

 .(4/4/2018)في (899لعدد)ق ع/شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب با -24

 .(27/6/2018)في (9073/ 1جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد) /شكر وتقدير من رئيس الجامعة -25

 .(7/10/2018)في (2276شكر وتقدير من كلية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -26

 .(16/12/2018)في (16523/ 1تاب بالعدد)جامعة النهرين حسب الك /شكر وتقدير من رئيس الجامعة -27

 .(27/6/2019)في (س 84جامعة النهرين حسب الكتاب بالعدد) /شكر وتقدير من رئيس الجامعة -28

 

 

       اللجان /     
ية  (كلية رية والمالاالدا عضو لجنة )اللجان العلمية الفرعية لمراجعة المواد الدراسية المعتمدة في الكلية( ) لجنة العلوم -1

 (.6/7/2014)فياقتصاديات االعمال/ 



 

 

 (.29/9/2014)في (2629عضو لجنة)توزيع الطلبة للسنة الدراسية االولى(  حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -2

 (3323د)ق ع/بالعد عضو لجنة )اعداد التقويم الذاتي  للكلية ( كلية اقتصاديات االعمال/ اللجان الفرعية حسب الكتاب -3

 .(25/11/2014)في

 ب بالعدد)قالكتا هيئة للحلقة لنقاشية/ الموازنة الفيدرالية في العراق ( كلية اقتصاديات االعمال/ حسبعضو لجنة)ت -4

 (.30/12/2014)في (3725ع/

 (3452/رئيس لجنة)جرد الموجودات الثابتة في الكلية ( كلية اقتصاديات االعمال/ حسب الكتاب بالعدد)ق ع  -5

 (.4/12/2014)في

 (3298)ق ع/النقاشية /قسم الرقابة ( كلية اقتصاديات  االعمال/ حسب الكتاب بالعدد عضو لجنة)االعداد للحلقة -6

 (.14/12/2014)في

 .(30/12/2014)في (3725حسب الكتاب بالعدد)ق ع/للحلقة النقاشية ( كلية اقتصاديات االعمال عضو لجنة)تهيأة  -7

 (.5/1/2015)فيعضو لجنة) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم الرقابة/   -8

لكتاب حسب اول ( كلية اقتصاديات االعمال عضو لجنة)تهيأة القاعات الدراسية آلغراض امتحانات الفصل اال  -9

 (.5/1/2015)في (12بالعدد)ق ع/

 (.21/4/2015)في (1083عضو لجنة)ألختبار الموظفين (  حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -10

 (.21/5/2015)يفعضو لجنة) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم االستثمار (   -11

 (.20/5/2015)فيعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر األول في كلية اقتصاديات االعمال  -12

 (.21/5/2015)فيعضو لجنة)التدقيق على اللجان االمتحانية/ قسم االستثمار(  -13

 (1474)ق ع/عضو لجنة)تدقيق الملفات الورقية المستلمة من المتقدمين للدراسا  العليا (  حسب الكتاب بالعدد  -14

 (.21/6/2015)في

 (.30/6/2015)في (1554رئيس لجنة المكتبة حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -15

ئاسة جامعة ر   (   2015/2016عضو لجنة)تعنى بادارة الموقع اآللكتروني للتقديم للدراسات العليا للعام الدراسي  -16

 (.9/8/2015)في (2/5/13773النهرين حسب الكتاب بالعدد)

 العمالاقيق اجراءات االمتحان التنافسي للتقديم  للدراسات العليا( كلية اقتصاديات عضو لجنة)مركزية لتد -17

 (.16/8/2015)في

 (.1/9/2015)فيمال عضو لجنة) لجنة امتحانية/ الدور الثاني ( قسم اقتصاديات ادارة االستثمار/ كلية اقتصاديات االع -18

 (.29/12/2015)في (3502د)ق ع/عضو لجنة)اللجنة االمتحانية الفرعية (  حسب الكتاب بالعد -19

 (.3/1/2016)فيعضو لجنة) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم اقتصاديات االستثمار (  -20

 (.8/2/2016)في (389عضو لجنة)االجازات الدراسية في الداخل (  حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -21

 (1723الكتاب بالعدد)ق ع/ (  حسبتدقيق نتائج االمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العلياعضو لجنة) -22

 .(3/8/2016)في

 .(7/12/2016)في (2800(  حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ احتساب معدالت الخريجين في األقسام العلميةعضو لجنة) -23

 .(8/12/2016)في (2810رئيس لجنة المكتبة حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -24

حسب  ل/االعما قتصادياتكلية ا ستثمار والموارد/اقتصاديات إدارة االعضو لجنة) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم  -25

 .(3/1/2017)في (16الكتاب بالعدد)ق ع/

 .(10/1/2017)في (101(  حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ المجلس األعلى لضمان الجودةعضو لجنة) -26

 (536( كلية اقتصاديات االعمال/ اللجان الفرعية حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ جودة االداءعضو لجنة ) -27

 .(27/2/2017)في

لعدد)ق تاب باحسب الك قتصاديات االعمال/( كلية ا إدارة وتنظيم متابعة برنامج المناهج الدراسية) فريق عملعضو  -28

 .(8/3/2017)في (608ع/

حسب  ل/االعما قتصادياتكلية ا اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد/عضو لجنة) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم  -29

 .(25/4/2017)في (959ق ع/الكتاب بالعدد)

تاب سب الكح( كلية اقتصاديات االعمال/ اللجان الفرعية  التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقيةعضو لجنة ) -30

 .(2/11/2017)في (2480بالعدد)ق ع/

 .(2/11/2017)في (2486(  حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ المجلس األعلى لضمان الجودةعضو لجنة) -31

تاب سب الكح( كلية اقتصاديات االعمال/ اللجان الفرعية  الوطني لجودة الجامعات العراقية التصنيفعضو لجنة ) -32

 .(15/11/2017)في (2635بالعدد)ق ع/

حسب  ل/االعما قتصادياتكلية ا اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد/عضو لجنة) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم  -33

 .(7/1/2018)في (57الكتاب بالعدد)ق ع/

 (173حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ قتصاديات االعمال/)االجازات الدراسية في الداخل( كلية الجنة عضو  -34

 .(17/1/2018)في



 

 

 (174حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ قتصاديات االعمال/( كلية اتوصيات لجنة الدراسات العليا)لجنة عضو  -35

 .(17/1/2018)في

العدد)ق حسب الكتاب ب قتصاديات االعمال/( كلية امزي رشيداستالل رسالة ماجستير للطالب عمار ر)لجنة عضو  -36

 .(20/2/2018)في (413ع/

العدد)ق بحسب الكتاب  قتصاديات االعمال/( كلية ااستالل رسالة ماجستير للطالبة مريم سالم محمد)لجنة عضو  -37

 .(27/2/2018)في (552ع/

حسب  عمال/يات االقتصاد( كلية االم عبد الجليل والياستالل لبحوث الترقية العلمية المقدمة من قبل م.م س)لجنة عضو  -38

 .(14/3/2018)في (723الكتاب بالعدد)ق ع/

 (885)ق ع/حسب الكتاب بالعدد قتصاديات االعمال/( كلية االمعرض الوطني االول للجامعات العراقية)لجنة عضو  -39

 .(3/4/2018)في

د)ق ب بالعدحسب الكتا قتصاديات االعمال/( كلية اداستالل رسالة ماجستير للطالبة ايسر اسماعيل محم)لجنة عضو  -40

 .(16/4/2018)في (969ع/

العدد)ق حسب الكتاب ب قتصاديات االعمال/( كلية ااستالل رسالة ماجستير للطالب ميثم عيسى جاسب)لجنة عضو  -41

 .(1/7/2018)في (1578ع/

لكتاب احسب  قتصاديات االعمال/ا ( كليةتدقيق المعلومات رسالة ماجستير للطالب عمار رمزي رشيد)لجنة عضو  -42

 .(1/7/2018)في (1577بالعدد)ق ع/

حسب  ل/االعما قتصادياتكلية ا اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد/عضو لجنة) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم  -43

 .(4/9/2018)في (1998الكتاب بالعدد)ق ع/

دد)ق حسب الكتاب بالع كافحة فكر داعش االرهابيموحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي/ في  عضو لجنة -44

 .(12/9/2018)في (2036ع/

حسب  ل/ت االعماقتصادياكلية ا اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد/) اللجنة االمتحانية الفرعية/ قسم  عضو لجنة -45

 .(19/12/2018)في (3093الكتاب بالعدد)ق ع/

 .(4/12/2018)في (2863الكتاب بالعدد)ق ع/حسب (  المجلس األعلى لضمان الجودة) عضو لجنة -46

 .(22/1/2019)في (224حسب الكتاب بالعدد)ق ع/التدقيق الداخلي لجودة المختبرات ( ) لجنة رئيس -47

 معيرئاسة جامعة النهرين/قسم ضمان الجودة واألداء الجا كتابتقويم األداء المؤسسي ( حسب ) لجنة عضو -48

 .(28/1/2019)في (1306/ 1/10بالعدد)

 .(10/2/2019)في (393حسب الكتاب بالعدد)ق ع/الية التعاون ( ) و لجنةعض -49

 .(25/2/2019)في (523حسب الكتاب بالعدد)ق ع/البرنامج الحكومي ( ) عضو لجنة -50

 .(26/2/2019)في (542حسب الكتاب بالعدد)ق ع/تطبيق نظام المقررات ( ) عضو لجنة -51

 (864حسب الكتاب بالعدد)ق ع/(  لجامعات العراقيةمدير برنامج التصنيف الوطني لجودة ا) امر اداري  -52

 .(25/3/2019)في

 (1052حسب الكتاب بالعدد)ق ع/(  (Google Scoholarمتابعة الحسابات الشخصية على موقع ) عضو لجنة -53

 .(14/4/2019)في

 (1049حسب الكتاب بالعدد)ق ع/دراسة ضوابط إدارة عملية تقويم األداء المؤسسي للوزارات ( ) لجنة رئيس -54

 .(14/4/2019)في

 (1261ق ع/حسب الكتاب بالعدد)التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد ( )مساندة للبرنامج الحكومي  لجنة رئيس -55

 .(29/4/2019)في

 .(8/5/2019)في (1/10/5999بالعدد) رئاسة الجامعة  كتابحسب فريق عمل مدققي دولي ( ) عضو لجنة -56

 .(28/5/2019)في (1560حسب الكتاب بالعدد)ق ع/مالها وما عليها (  عقود التراخيص النفطية:)امر اداري  -57

 .(26/5/2019)في (1532حسب الكتاب بالعدد)ق ع/تصحيح الدفاتر االمتحانية والتدقيق ( ) عضو لجنة -58

 يةكللامانة مجلس اجامعة بغداد /كلية اإلدارة واالقتصاد/ كتابتصحيح الدفاتر االمتحانية والتدقيق( حسب ) عضو لجنة -59

 .(12/6/2019)في (س 1220/م أ.بالعدد)

 .(22/7/2019)في (2045)ق ع/ حسب الكتاب بالعددالية التعاون ( ) عضو لجنة -60

 (2408حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ (2020-2019تدقيق وثائق الطلبة للدراسات األولية للعام الدراسي ) عضو لجنة -61

 .(9/9/2019)في

 (2531/حسب الكتاب بالعدد)ق ع (2019-2018للعام الدراسي  ويميتصحيح وتدقيق االمتحان التق) عضو لجنة -62

 .(18/9/2019)في

 (2529حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ (2020-2019لدراسات األولية للعام الدراسي الطلبة  التدريب الصيفي) عضو لجنة -63

 .(18/9/2019)في

لكتاب بالعدد)ق احسب  (2019-2018دراسي للعام ال تدقيق استمارات تقيم أداء أعضاء الهيئة التدريسية) لجنة رئيس -64

 .(30/10/2019)في (3041ع/



 

 

 :الدراسات غري املنشورة   
ضا ها في ر) تقييم عملية التدريب في المركز الوطني اإلداري وتقنية المعلومات وتأثيرمفردبحث  -1

زارات ة للوابعدراسة استطالعية تحليلية ألراء عدد من المتدربين في عدد من المنظمات الت –الزبون 

 .  ( قبول نشر22/5/2016)فيبغداد للعلوم االقتصادية الجامعة مجلة كلية  العراقية(

 

 نشاطات اعالمية  /      
 (.5/1/2015)في (32) حضور معرض للكتاب ( حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ -1

 .(4/12/2016)في (16020/ 2حسب الكتاب بالعدد) بربيع النهرين مشاركة في العمل التطوعي -2

 (757حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ زيارة علمية الى وزارة التخطيط/ دائرة تخطيط القطاعات -3

 .(28/3/2017)في

 .(28/3/2017)في (756حسب الكتاب بالعدد)ق ع/ زيارة علمية الى  سوق العراق لالوراق المالية  -4

 (3/1/2017)في (756حسب الكتاب بالعدد)ق ع/زيارة علمية الى الرصد الزلزالي/  -5

وارد ر والمشراف على العمل التطوعي لطلبة المرحلة االولى من قسم اقتصاديات ادارة االستثمااال -6

 .(12/3/2018)في (699/ ق عحسب الكتاب بالعدد)بربيع النهرين 

ي معرض بغداد ( ف6/12/2018-3المشاركة في المعرض الوطني االول للجامعات العراقية  للمدة) -7

 .(29/11/2018)في (127س/ ق ع/حسب الكتاب بالعدد)الدولي 

 .(26/12/2018)في (3157/ ق عحسب الكتاب بالعدد)عضو في فريق تطوعي  -8

 لكتابحسب اعضو في )فريق العمل في الكلية مع األقسام المناظرة في كلية المستقبل الجامعة( -9

 .(7/10/2019)في (2727/ ق عبالعدد)

ب حساد على المالك الوطني(عضو في )فريق العمل لحل المشاكل االستراتيجية باالعتم -10

 (4/11/2019)في (3067/ ق عالكتاب بالعدد)
 

 


