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المؤهالت العلمية
البلد

مدة الدراسة

الدرجة

التخصص

الجامعة

دكتوراه

نظم معلومات ادارية

بغداد/العراق

1993

ماجستير

ادارة الموارد البشرية

بغداد/العراق

1979

1981

بكالوريوس

ادارة اعمال

بغداد/العراق

1972

1977

سنة الحصول

من

الى
1996

العراق
العراق
العراق

على الشهادة

الخبرات التدريسية
مدة العمل

الوظيفة

الجامعة

المهام

 30سنة

تدريس

بغداد/العراق

تدريسية على مستوى البكلولوريوس والماجستير والدكتوراة
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الخبرة العملية
الوظيفة

مدة العمل
1993-1991
1997-1995
1999-1998

المؤسسة
كلية اإلدارة واالقتصاد/

مقررة القسم ادارة االعمال
مقررة الدراسات العليا في قسم
ادارة االعمال

جامعة بغداد

مسؤولة مكتب التدريب الطالبي

كلية اإلدارة واالقتصاد/

الصيفي

جامعة بغداد

مقررة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال
مسؤولة مكتب التدريب الطالبي الصيفي لمدة
ساهمت في إنشاء قسم نظم المعلومات في الجامعة

منسقة لقسم نظم المعلومات

جامعة اإلسراء الخاصة

اإلدارية
 -2002لحد االن

مقررة القسم ادارة االعمال

جامعة بغداد
كلية اإلدارة واالقتصاد/

2004-2001

المهام

واعداد الخطط والمساقات الدراسية والمعمول بها لحد
اآلن

مسؤولة عن معادلة الشهادات
الدراسية لقسم نظم المعلومات

جامعة اإلسراء الخاصة

مسؤولة عن معادلة الشهادات الدراسية لقسم نظم
المعلومات.

االدارية
رئيسة قسم نظم المعلومات

2008-2006

االدارية
2008-2007

ممثلة القسم في مجلس الكلية
مقررة لقسم نظم المعلومات

2008-2005

االدارية
2012-2011

عضو لجنة علمية على مستوى
الكلية والقسم

2015-2013

جامعة اإلسراء الخاصة

ادارة القسم

جامعة اإلسراء الخاصة

عرض متطلبات القسم في مجلس الكلية

جامعة اإلسراء الخاصة

انجاز متطلبات القسم االدارية

جامعة اإلسراء الخاصة

مناقشة الشؤون العلمية للقسم

ممثلة الكلية في لجنة المكتبة

كلية اإلدارة واالقتصاد/

ألكثرمن سنتين

جامعة بغداد

اختيار الكتب المناسبة لتخصص القسم

الدورات التدريبية
عنوان الدورة

الجهة المنظمة

التاريخ

محاضر  /مشارك

اللغة

ICDL

كلية القدس

2003

مشارك

االنكليزية

التعليم الاللكتروني

دائرة التعليم االلكتروني

2014

مشارك

االنكليزية

التعليم الاللكتروني

دائرة التعليم االلكتروني

2016

مشارك

االنكليزية

التطوير المهني العضاء هيئة التدريس

كلية العلوم التربوية

2016

مشارك

االنكليزية
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البلد

السنة

المجلد

ISSN

)الدورية (المجلة
International

بريطاني
ا

2015

V.6 .
No. 11

ISSN:21565570, 158107X

Journal of
Advanced
Computer
Science and
Applications

العنوان
Creating a Knowledge
Database for course of
Faculty Members,
Proposed E-Module for
Isra University
The Impact of the Trend

امريكا

2015

ISSN 2219-

International

VOI.6

1933 (Print),

Journal of

No. 8(1)

2219-6021

Business and

(Online)

Social Science

of Academic
Researches to Publish
their Researches in
English on Fostering
The Arabic Language
Content in the Internet

International
الهند

June

Vol. 3

2016

Issue 6

ISSN: 23941588, 23938021

Advanced
Research Journal
in Science,
Engineering and
Technology

امريكا

ISSN 2219-

International

Octobe

Vol. 8

1933 (Print),

Journal of

r 2017

No. 10

2219-6021

Business and

(Online)

Social
Bulletin of Social

اندونوس

March

Vol.3

ISSN: 2614-

Informatics

يا

2019

No. 1

0047

Theory and
Application

ماليزية

Sep

Vol.1

2019

No.1

EISSN:26828766

The Middle East
International
Journal for Social
Sciences

The Effect Of
Application Requirement
Availability on Cloud
Computing Adoption in
Jordan
-" The Role of
Competitive Intelligence
Types in Marketing of
Banking Services"
Science
Social media and its
adverse effect on
academic performance
of students
March 2019
Determine the
Management Efficiency
in A Multinational
Corporation (MNC)
Based on Return of
Capital (ROC)
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الكتب
العنوان

دار النشر

البلد

الطبعة

سنة النشر

نظم المعلومات االدارية مدخل معاصر

دار وائل للنشر والتوزيع

االردن

السابعة

2008

نظم المعلومات االستراتيجية

دار المسيرة للنشر والتوزيع

االردن

الثامنة

2011

دار المجدالوي

االردن

االولى

2015

Fundamental of e-Business and eCommerce

المؤتمرات
موضوع المؤتمر

المؤتمر

المكان

التاريخ

المعرفة

تطبيقات المعرفة

جامعة الزيتونة

نيسان2008/

الحوسبة السحابية

المعرفة وتحديات المستقبل

جامعة الزيتونة

نيسان20012/

التخزين المعرفي

رأس المال البشري في اقتصاد المعرفة"

جامعة الزيتونة

نيسان2013/

الذكاء التنافسي في االعمال

الوعي االستراتيجي والحوكمة

جامعة الشرق االوسط

 – 2 – 1نيسان 2019

الالالللللل
االهتمامات البحثية



 .1نظم المعلومات االدارية
 .2االعمال االلكترونية
 .3التعليم االلكتروني


عضوية الجمعيات العلمية والمهنية



اللغات
 .1العربية
 .2االنكليزية
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اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
عنوان الرسالة

اسم الطالب

الجوائز
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