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 معلومات عن الشهادة  -11

 

التحصيل  ت

 الدراسي

 االختصاص

 العام

االختصاص 

 الدقيق

اسم  اسم الجامعة

 الكلية

سنة 

التخر

 ج

البلد 

 المانح

1  

الدبلوم 

 الفني

  ادارة

ادارة 

 المكتب

مؤسسة 

المعاهد الفنيه 

)هيئة التعليم 

 التقني(

 معهد

االدارة ـــ 

 الرصافه

 

1985 

 العراق

2  

 بكلوريوس

 ادارة االعمال ادارة

 

 

 جامعة بغداد

 

االدارة 

 واالقتصاد

1999 

 

 العراق

الدراسات  ادارة الماجستير 3

 االشتراكية

الجامعه 

 المستنصرية

كلية 

العلوم 

 السياسية 

 العراق 2005

 

 

 االلقاب العلمية  – 12

 

 م. مدرب فني  1985

 مدرب فني 1988

 مدرب فني اقدم 2001

 م .رئيس مدرب فني اقدم  2003

 مدرس مساعد 2005

 مدرس 2011
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 البحوث العلمية- 13

 

 ت 

 

 عنوان البحث 

 

 السنة 

 

-منفرد

 مشترك 

 

 جهة النشر 

واقع وجودة خدمات  1

المعلومات في المكتبا ت 

 الجامعية/ منشور 

بغداد  –مجلة كلية المامون الجامعة  منفرد  2010

2010  

 

2 

تحديد االحتياجات 

التدريبية لعينة من مدراء 

المؤسسات الصحية/ 

 منشور 

2009  

 مشترك 

 2مجلة كلية التربية /واسط ت

 

3 

اهمية التعليم الجامعي 

االهلي في العراق  / 

 منشور  

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  منفرد 2011

  28بغداد العدد  –

4 

 

عقد بيع المرابحة في 

االسالمية     / المصارف 

 منشور

 

 

2012 

 

 مشترك

 -مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

 بغداد

 بطاقات االئتمان المصرفية  5

 من منظور أسالمي

 / منشور

 

 

2012 

 

 مشترك

 -مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

 بغداد

واقع البطالة واسبابها في  6

 2003العراق ما بعد 

 وسبل معالجتها/ منشور

 -مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  منفرد  2013

 بغداد

اثار االرهاب على المراة  7

 –تم مناقشته  في العراق 

 رئاسة الوزراء 

الموتمر الدولي االول لالرهاب في  منفرد  2014

 العراق
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استراتيجيات االتصاالت  8

التسويقية و دوراها في 

تعزيز ابعاد جودة الخدمات 

المصرفية / دراسه تحليلية 

الراء عينة من العاملين 

 –في المصارف التجارية 

 مقبول للنشر 

جامعه كربالء /كلية االدارة  مشترك  2015

 واالقتصاد 

 

 

 

 

 التشكرات والشهادات التقديرية   - 14

     

     

 1مكتب اليونسكو عدد  –االمم المتحده 

من منظمات  وكيل وزارة ومدير عاموزراء وعلى مستوى  118واكثر من 

 وطنية 

 من منظمات وطنية متعددة  وشهادات تقديريه

 قالدة االبداع مجلس محافزة بغداد عن حصولي على شهادة دبلوما من :ـ

 الهند في تمكين المراة 

 حقوق االنسان والمساواة بين الجنسين من السويد 

 2013قالده االبداع من جامعه بوليتكنيك السليمانية 

  2014معهد االدارة الرصافة االبداع من درع 

 

 2008دبلوما في  تمكين المراة في المجال المهني والتقني من الهند  .1

  2010دبلوما في الجندر  من السويد  .2

رتي يومن االمم المتحده ومنظمة هارت سيك TOTشهادة          .3

2012  

في نشر ثقافة  2013من منظمة باو الدولية    TOTشهادة        .4

 حقوق االنسان في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  اربيل 

( في صناعه السياسة الدولية    GIZشهاده مشاركه مع منظمة )   .5

 عمان  2010في عالم متغير 
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   KONRAD ADENAUR STIFUNGمع )  شهاده مشاركه .6

في االليات الحديثة لتدريس ماده حقوق االنسان والديقراطية في   (

 بيروت . 2012بعض البلدان العربية 

شهاده مشاركه من معهد السالم االمريكي ضمن برنامج اداراة  .7

، تم منحي دور رئيسة  2011التفاوض وحل النزاعات والمحاكاة 

 2011وزراء . شباط 

شهاده مشاركه من معهد السالم االمريكي ضمن برنامج اداراة  .8

، تم  منحي دور رئيس  2011التفاوض وحل النزاعات والمحاكاة 

 . 2011صندوق النقد الدولي اذار 

 

محاضرة ومديرة :برنامج الجندر لمده اربع  سنوات نفذ في وزارة التعليم 

  2014- 2010 العالي والبحث العلمي .

ضرة  :دورات اخالقيات العمل الوظيفي والسكرتارية وادارة مديرة  ومحا

 . 2016،   2015 -2014-2013-2012االعمال المكتبية للسنوات 

دورات مجانية لوزارة العمل لعده سنوات , والوزارات االخرى والمنظمات 

  2015الوطنية ، و دورة واحده الى منتسبي مجلس محافظه بغداد 

 

 لدي مشاركات مع 

 المم المتحده ضمن :ا - 1

a - 2011 رصد وحماية حقوق االنسان 

b-  2012االمن والسالمه الشخصية 

c- العراق ن عن حقوق االنسان في يعضو اللجنه التوجيهية التحاد المدافعي

   2011برعاية اليونسكو من 

ممثلة برنامج ثقافة حقوق االنسان مع لجنه تطوير معلمي العراق عن  - 2

 2013-2011التقني هيئة التعليم 

عضو لجنه تنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة  - 3 

 الهجرة والمهجرين 

عضو لجنه تنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة  - 4

 حقوق االنسان 

 عضو تنسيق هيئة التعليم التقني مع وزارة حقوق االنسان . - 5

 ولحد االن  2005لديمقراطية من اماده حقوق االنسان وتدريس  - 6 
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ولحد  ( 2014-2008تدريس ماده ادارة االفراد ) ادارة الموارد البشرية  - 7

 االن 

 

 

 

 قييم االداء للسنواتت

2011 -2012   /95 

2012 -2013  /98 

2013 2014 /92 

2014 – 2015  /90 

 

 

 


