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 السرية الذاتية
  شخصيــةمعلومات : 

 الحالة االجتماعية العمر تاريخ الميـالد الجنسية االســــــم
 متزوج سنة 37 11/6/1982 عراقي AMJD HAMEED ISMAEL MOHSN  أمجد حميد إسماعيل محسن

 عنوان السكن
 07702951398 هاتف كربالء / مركز المدينة

 السياراتحي الرضا / خلف شركة كيا لتجارة 
 البريد اإللكتروني

aad.amjad@yahoo.com 
aad.amjad@yahoo.uk.com 
amjad.h@uokerbala.edu.iq التعليم العالي والبحث العلمي الوزارة 

 12/2/2006 تأريخ المباشرة االقتصاداالدارة و الكلية كربالء الجامعة

 سنة جامعية 12 عدد سنوات الخدمة الجامعية مدرس اللقب العلمي استاذ جامعي الوظيفة
 6 المكافآت المالية شكر وتقدير 33 التشكرات

  : األهداف 
 هدافمضمون ال نوع الهدف

 ادارة التسويق ( –الدكتوراه في ادارة االعمال  ) الحصول على شهادة اكمال متطلبات الدراسة الجامعية العليا اكاديمي

 :المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا 

 التخصص المعهد \الكلية  المانحة الجامعة الدرجة رقما   التقدير تاريخه المــــؤهـــــل ت
 إدارة التأمين الدارة / الرصافةمعهد ا التقنية الوسطى 83,543 جيد جدا   1/9/2005 فنيدبلوم  1
 إدارة االعمال االدارة واالقتصادكلية  بغداد 83,08 جيد جدا  عالي 30/6/2009 بكالوريوس 2
3 IC3 26/5/2011   الهندسةكلية  المستنصرية 608 جيد جدا IC3 

4 TOFEL 5/12/2011  الهندسةكلية  المستنصرية 487 جدا  جيد TOFEL 

 / ادارة التسويق إدارة االعمال االدارة واالقتصادكلية  بغداد 77,14 جيد جدا   2/11/2013 ماجستير 5

 ---- مستوفي 9/1/2019 كفاءة اللغة العربية 6
الجامعة التقنية 

 لغة عربية مركز التعليم المستمر الوسطى

7 English 

Language 15/5/2019 معهد كامبرج/ فرع كربالء كربالء 86 جيد جدا  عالي English Language 
 

 وورش العمل والندوات والمحاضرات التدريبية البرامج  : 

 نوع االشتراك المكان تاريخه البرنامجعنوان  ت

1 
تخطيط االحتياجات من برنامج تدريبي 

 MRPالمواد 
 مشارك في البرنامج التدريبي قسم تقنيات ادارة المكتب –بغداد/ معهد االدارة الرصافة  12-16/8/2007

 MICRO SOFTبرنامج تدريبي  2

WORD 2010 
 مشارك في البرنامج التدريبي مركز الحاسبة االلكترونية –بغداد/ معهد االدارة الرصافة 7-11/10/2007

 تأهيلية الختبار التوفلبرنامج تدريبي  3
TOEFL 

 مشارك في البرنامج التدريبي بغداد / مركز تطوير المالكات 22/3-7/4/2010

 مشارك في البرنامج التدريبي بغداد / مركز تطوير المالكات Power point 2007 17-21/4/2011ريبي برنامج تد 4

 2/5/2012 مؤتمر سوق العراق لألوراق المالية الثاني 5
بغداد / نادي الصيادلة بالتعاون مع رئيس مجلس سوق 

 العراق لألوراق المالية
 محاضر و مشارك في المؤتمر

 مشارك في البرنامج التدريبي مركز الحاسبة االلكترونية –بغداد/ معهد االدارة الرصافة 30/10/2014 – 28 لمكتبة االفتراضية العراقيةابرنامج تدريبي  6

 مشارك في البرنامج التدريبي بغداد / مركز تطوير المالكات 25/12/2014-15 تأهيلية في طرائق التدريسبرنامج تدريبي  7

8 
ة المشاريع ودراسة ادار برنامج تدريبي 

 الجدوى 
24/3/2015 

بالتعاون مع منظمة االمم  البصرة / نادي الصيادلة
 المتحدة للطفولة ) اليونسيف (

 مدير البرنامج التدريبي ومحاضر

9 
برنامج اعداد المدربين إليجاد فرص عمل 

 للطلبة الخريجين
27-28/4/2015 

 كترونيةمركز الحاسبة االل –بغداد/ معهد االدارة الرصافة
 مشارك في البرنامج التدريبي بالتعاون مع ممثل السفارة االمريكية في بغداد

 مدير البرنامج التدريبي ومحاضر قسم تقنيات ادارة المواد–بغداد/معهد االدارة الرصافة 10/12/2015 تنمية المهارات االداريةبرنامج تدريبي  10

 مشارك في البرنامج التدريبي بغداد / مديرية الدفاع المدني العامة 10/3/2016-28/2 تأهيلية في الدفاع المدنيبرنامج تدريبي  11

 منفذ الحلقة النقاشية المكتبقسم تقنيات ادارة –بغداد/معهد االدارة الرصافة 22/10/2017 حلقة نقاشية حول اصول البحث العلمي 12

 الندوةمشارك في  قسم التقنيات المالية والمصرفية – معهد االدارة الرصافة بغداد/ 6/12/2017 ندوة وزارة العمل والشؤون االجتماعية 13

 مشارك في المؤتمر كلية االدارة واالقتصادكربالء /  9/4/2018 مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء 14

 منفذ الحلقة النقاشية قسم المحاسبةكربالء / كلية االدارة واالقتصاد/  22/10/2018 حلقة نقاشية حول اصول البحث العلمي 15
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 مشارك في البرنامج التدريبي مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة كربالء 5/12/2018 برنامج تدريبي/ اختبار وكفاءة الحاسوب 16

17 
برنامج تدريبي/ اختبار وكفاءة اللغة 

 االنكليزية
 في البرنامج التدريبيمشارك  مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة كربالء 5/12/2018

18 
ندوة تثقيفية/ الحد من ارتفاع نسبة 

 الطالق بين االزواج الجدد
 مدير ومحاضر الندوة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة 20/2/2019

19 
ندوة حوارية/ معايير النشر العلمي الرصين 

 وتجنب المجالت المفترسة
19/3/2019 

رة واالقتصاد/ مركز الدراسات كربالء / كلية االدا
 مشارك في الندوة االستراتيجية

 27/3/2019 ندوة / البحث العلمي وفق طريقة التكس 20
كربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالية 

 مشارك في الندوة والمصرفية

ندوة / اختبار الفرضيات واستعمال برنامج  21
spss 

11/4/2019 
ة االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالية كربالء / كلي

 مشارك في الندوة والمصرفية

 مشارك في الورشة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االحصاء 16/4/2019 ورشة عمل / نظام المقررات 

 مشارك في الندوة صاءكربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االح 23/4/2019 ندوة / المسوح والتعدادات السكانية 22

 مدير ومحاضر في الندوة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة 21/5/2019 ندوة / المشاريع الصغيرة للخريج الجامعي 23

 الندوة مدير ومحاضر في كربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة 22/5/2019 المزايا والعيوب –ندوة / توطين الرواتب  24

 25/4/2019 ندوة / البتكوين ومستقبل العمالت الرقمية 25
كربالء / كلية االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالية 

 مشارك في الندوة والمصرفية

26 
برنامج تدريبي / تنمية المهارات االدارية 

 والمحاسبية
مدير البرنامج التدريبي  المكتب االستشاري كربالء / كلية االدارة واالقتصاد /  7-18/7/2019

 ومحاضر

  : الخبرات العملية 

 معاون مدرب فني العنوان الوظيفي

ريخ
التأ

 

12/2/2006 

 المهام
 12/2/2006 مسؤول مختبر في قسم ادارة التأمين

 1/7/2009 مدير مكتب معاون العميد لشؤون الطالبة
 3/5/2010 مسؤول القلم السري في مكتب عميد المعهد

 16/1/2015 استاذ جامعي العنوان الوظيفي

 المهام والمناصب

 2014/2015 تقنيات ادارة المواداستاذ ادارة التسويق في قسم 
 2014/2015و  2013/2014 تقنيات ادارة المواداستاذ مبادئ االدارة في قسم 

 1/10/2015  – 14/9/2014 مقرر الدراسات الصباحية في قسم تقنيات ادارة المواد
 6/2016/ 30 – 1/10/2015 مسؤول الشعبة االدارية ) مدير االدارة ( في المعهد

 5/12/2017  – 1/10/2016 مقرر الدراسات الصباحية في قسم تقنيات ادارة المكتب
 2016/2017و  2015/2016 في قسم تقنيات ادارة المكتب استاذ تقنيات المعلومات

 2016/2017و  2015/2016 في قسم تقنيات ادارة المكتب م المكتباستاذ تنظي
  - 11/12/2017         استاذ ادارة التسويق في قسم المحاسبة / جامعة كربالء

 

 :البحوث المنجزة 

تأريخ  اسم االستاذ المشارك في البحث عنوان البحث  ت

 االنجاز
 2009 االستاذ الدكتور صباح مجيد النجار  بحث تطبيقي في دائرة المحاصيل الصناعية: 18001 تقييم نظام السالمة المهنية وفق مواصفة ايزو 1

 2013 االستاذ المساعد الدكتور غانم رزوقي انيس نشأته , مفهومه , مراحل حملته , قياسه (التسويق الفايروسي )  2

العي تحليلي في شركتي تأثير استراتيجية التسويق الفايروسي في سلوك المستهلك: بحث استط 3

 زين العراق  آسياسيل للهاتف النقال في العراق
 2013 االستاذ المساعد الدكتور غانم رزوقي انيس

التسويق االجتماعي ودوره في تغيير القيم االجتماعية: بحث استطالعي لعينة من افراد مجتمع  4

 محافظة كربالء المقدسة
 2017 المدرس الدكتور حذيفة زيدان خلف

5 
:بحث استطالعي لعينة من العاملين في  Six Sigmaدور إعادة هندسة العمليات التعليمية في 

 معهد اإلدارة / الرصافة

 
----------------------- 2017 

 واللجان المشارك فيها :   العضويات 

 التأريخ نوع العضوية اللجنة أو الجمعية ت
 23/12/2009 عضوا   لجنة المشتريات في المعهد 1
 18/5/2010 عضوا   2010- 2009تدقيق اعمال صحة صدور الوثائق والشهادات في شعبة شؤون الطلبة لسنتي لجنة  2



 

   
3 

 11/1/2011 عضوا   النثريةلجنة  3
 19/9/2013   عضوا   واآلالتشراء احتياجات المعهد من االجهزة لجنة  4
 11/12/2013  رئيسا   الجرد السنوي لقسم تقنيات ادارة الموادلجنة  5
 19/1/2014 رئيسا   فحص االجهزة المتضررة واالثاث المستهلكلجنة  6
 6/4/2015 عضوا   لجنة صيانة مختبر اللغة في معهد االدارة / الرصافة 7
 1/10/2015  – 14/9/2014 عضوا   في قسم تقنيات ادارة المواداللجنة االمتحانية  8

 ات ادارة الموادفي قسم تقني لجنة التدريب الصيفي 9
عضو ارتباط 

 2014/2015 ومشرفا  

 1/10/2014 مشرف تقنيات ادارة الموادفي  اشراف بحوث الدراسات االولية 10
 1/10/2015 مشرف تقنيات ادارة الموادفي  اشراف بحوث الدراسات االولية 11
 15/4/2015 ا  رئيسأ وعضو  تقنيات ادارة الموادفي  لجنة مناقشة بحوث الدراسات االولية 12
 4/11/2015 رئيسا   لجنة عمل خزان ارضي لمضخة تصريف مياه االمطار في معهد االدارة / الرصافة 13
 22/11/2015 رئيسا   لجنة تدقيق اعمال لجنة الحوافز السنوية لموظفي معهد االدارة / الرصافة 14
 12/1/2016 رئيسا   لجنة الصيانة المركزية في معهد االدارة / الرصافة 15
 18/4/2016 رئيسا   لجنة الصيانة السيارات في معهد االدارة / الرصافة 16
 1/10/2016 مشرف المكتبفي قسم تقنيات ادارة  اشراف بحوث الدراسات االولية 17
 5/12/2017  – 1/10/2016 عضوا   المكتبفي قسم تقنيات ادارة اللجنة االمتحانية  18

 المكتبسم تقنيات ادارة في ق لجنة التدريب الصيفي 19
عضو ارتباط 

 2016/2017 ومشرفا  

 2016/2017 رئيسا   المكتبفي قسم تقنيات ادارة لجنة الغيابات  20
 30/1/2017 عضوا   االدارة / الرصافةمعهد  فيتطبيق مشروع التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية لجنة  21
 13/2/2017 - 1 عضوا   معهد التكنولوجيافي وطني لجودة الجامعات العراقية تدقيقية لتطبيق مشروع التصنيف اللجنة  22
 2017/2018 رئيسا   كلية االدارة واالقتصاد –المحاسبة ) الكورس الثاني (/ جامعة كربالء في قسم لجنة الغيابات  23
 14/2/2018 – 11/12/2017 عضوا   كلية االدارة واالقتصاد –كربالء / جامعة  ( في قسم المحاسبة االول) الكورس  اللجنة االمتحانية المرحلة الثالثة 24

  – 1/3/2017 عضوا   كلية االدارة واالقتصاد –/ جامعة كربالء  ) الكورس الثاني ( في قسم المحاسبة اللجنة االمتحانية المرحلة االولى 25

 2017/2018 ومشرفا   كلية االدارة واالقتصاد –ربالء المحاسبة ) الكورس الثاني (/ جامعة كفي قسم  لجنة التدريب الصيفي 26
 2018/2019 عضوا   كلية االدارة واالقتصاد –المحاسبة / جامعة كربالء في قسم لجنة المقاصة العلمية للدراسات االولية  27
 2018/2019 عضوا   اللجنة االمتحانية للدراسات العليا/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء 28
 2018/2019 عضوا   لجنة تدقيقية لعمل الدراسات العليا/ كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء 29
 2018/2019 عضوا   لجنة تسجيل المتقدمين للدراسات العليا / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء 30
 2018/2019 عضوا   لية االدارة واالقتصادك –المحاسبة / جامعة كربالء في قسم  لجنة جودة الجامعات العراقية 31
  :  مهارات أخرى 

 المهارات  نوعية المهارة   
 ) قيادة الحاسوب ( واالنترنت اآلليالحاسب    تقنية المكاتب  

 اللغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتازكاتب  ممتازقارئ  متحدث ممتاز العربية
 مقبولكاتب  ولمقبقارئ  متحدث مقبول اإلنكليزية

 


