
 

1 

 

 لسيره الذاتيها
 

 

  عام ذياب شناوة جابر العليان:     االســــــــــــم 

     4/6/9107تاريخ الميالد   :  بغداد في  

 متزوجة الحالة الزوجية :

 عدد االوالد  : ال يوجد 

 الديانــة   : مسلمة 

 العمليات  تقنيات / التخصص : إدارة أعمال 

  موادلالوظيفة : تدريسية في قسم إدارة ا

 مساعد  الدرجة العلمية : ـ مدرس

 / جامعة بغداد معهد االدارة  التقني / الزعفرانية عنوان العمل : 

 هاتف العمل : ال يوجد 

 الهاتف النقال : 

 البريد االلكتروني :  

 

 المؤهالت العلمية .˝: أوال

 التاريخ االختصاص  الكلية/معهد  الجامعة الدرجة العلمية

ة التعليم التقنيأيه دبلوم فني   

 / العراقبغداد /

 معهد االدارة /  الرصافة

 

  ادارة المخازن 

 

2911/3911 

 2002/2003 ادارة االعمال  االدارة واالقتصاد / العراقبغداد بكلوريوس

ة التعليم التقنييأه الماجستير  

/ العراق بغداد /  

قسم تقنيات العمليات/ الكلية 

 التقنية االدارية
 

يات ادارة تقن

 العمليات 
24/2/2012 

     الدكتوراه

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي .

 الفترة من ـ الى الجهة الوظيفة ت

 موظفة 9

 /  مدرب فني اقدم  

 2779ـ  2/6/9190 معهد االدارة /  الرصافة

 23/2/2771ـ  2772 معهد االدارة /  الرصافة مدرس مساعد 2

 ولغاية اآلن 24/1/2771 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد مدرس 3

 

 ثالثا : ـ المهام والمناصب الوظيفية 

 

 

 

 الصورة 
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 الى –الفترة من  التكليف  الجامعة الجهة )المعهد/الكلية(/   ت

 اعتبارا من       م. الشعبة العلمية  هيئة التعليم التقني معهد االدارة /  الرصافة 9

قنيهيئة التعليم الت معهد االدارة /  الرصافة 2 م. شعبة ضمان الجودة  

 واألداء الجامعي   

 ولغاية  للمدة من 

اعتبارا من       م. الشعبة العلمية جامعة بغداد بغداد/   التقني  معهد االدارة 

 ولغاية 

 : ـ التدريس الجامعي . رابعا

 الى –الفترة من  الجامعة الجهة )المعهد/الكلية( ت

 2779/2772للعام الدراسي  التعليم التقنيهيئة  الكلية التقنية االدارية 9

كلية االدارة واالقتصاد / قسم إدارة  2

 األعمال

من العام الدراسي  جامعة بغداد

ولغاية اآلن  2772/2773

 2799/2792للعام الدراسي 

 

 : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها .˝خامسا

 السنة  المادة اللقب العلمي  القسم ت

 9111/9116/9110/9119 ادارة المشتريات مختبر / مدرب فني  المخازن  قسم ادارة 9

 2771/2776/2770 تخطيط المخزون  مدرب فني قسم ادارة المخازن  2

التسويق إدارة  مدرس مساعد  المواد قسم ادارة  3  2012/2013العام الدراسي  

 2012/2013العام الدراسي  حاسبات  مدرس مساعد المواد قسم ادارة  

من العام الدراسي  إدارة االنتاج والعمليات مدرس مساعد المواد قسم ادارة  

 االنولغاية  2014/2015

 

 : ) االطاريح , الرسائل ( التي أشرف عليها : ˝سادسا

 السنة  القسم اسم االطروحة أو الرسالة  ت

9    

2    

 

 

 

 

 

 

 

 يها .: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك ف˝سابعا

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

المؤتمر العلمي االول لكلية  1

  االدارة واالقتصاد

 / العراق/ بغداد 

 معهد االدارة /  الرصافة

 / هيئة التعليم التقني 

 

المؤتمر العلمي االول  2

لالختصاصات التربوية 

 والنفسية واالجتماعية 

 العراق/ بغداد 15/6/2015

  اعداد  المدربين التقنين عهد / م

 التقنية الوسطى  الجامعة/

 تقديم بحث
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 : االنشطة العلمية اآلخرى .

 خارج الكلية داخل الكلية

 احد اعضاء اللجنة العلمية المركزية في الكلية

 رئيس لجنة االنضباط في الكلية 

القاء محاضرات في الدورات المقامة في عدد من 

ة كوزارة الكهرباء وغيرها  . في الدوائر الحكومي

 مجال إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو 

المشاركة بالقاء محاضرات على المشاركين في 

الدورات التي يقيمها المكتب االستشاري في 

 الكلية 

تقديم استشارة في مكتب المفتش العام / ديوان الوقف 

 الشيعي عن ادارة ضمان الجودة وشهادة االيزو.

  المعهدالمشاركة في العديد من اللجان داخل 

 ( وغيرها المركزية  )كاللجنة االمتحانية

 

 

 

 

 

 

 ـ المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .˝ : ثامنا

 السنة محل النشر اسم البحث ت

مستوى الوعي البيئي في البيئة الجامعية  9

عية تحليلية في بع  / دراسة استطال

 منظمات الجامعة التقنية الوسطى 

المؤتمر العلمي االول 

لالختصاصات التربوية 

 والنفسية واالجتماعية 

15/6/2015 

  

 

 

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .˝ : تاسعا

  ال يوجد 

 

 

 كتب الشكر , الجوائز وشهادات التقدير ˝ : عاشرا

ائزة كتاب الشكر أو الج ت

 أو شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

  معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 9

  معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 2

  معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 3

  لرصافة / هيئة التعليم التقنيمعهد االدارة /  ا شكر وتقدير 4

  معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 1
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 2779 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 6

 2779 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 0

 2779 فة / هيئة التعليم التقنيمعهد االدارة /  الرصا شكر وتقدير 9

 2779 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 1

 2771 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 97

 2771 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 99

 2771 الرصافة / هيئة التعليم التقني  معهد االدارة / شكر وتقدير 92

 2771 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 93

 2771 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 94

 2797 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 91

 2797 الدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقنيمعهد ا شكر وتقدير 96

 2797 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 90

 2797 معهد االدارة /  الرصافة / هيئة التعليم التقني شكر وتقدير 99

 2797 رئاسة جامعة بغداد/ مكتب رئيس الجامعة  شكر وتقدير 91

 2797 التعليم العالي والبحث العلميوزارة  شكر وتقدير 27

 2797 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 29

 2797 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 22

 2799 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 23

 2799 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 24

 2799 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 21

 2799 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 26

 2799 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 20

 2792 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقديرومكافاة 29

 2792 ديوان الوقف الشيعي / مكتب المفتش العام شكر وتقدير 21

 2792 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 37

 2792 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 39

 2792 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 32

 

 

 

 

 

 ة .حادي عشر : الكتب المؤلفة أو المترجم

 سنة النشر اسم الكتاب ت

 2799 إدارة االنتاج والعمليات 9

 

 

 السنة  عنوان الرسالة  ت

 ISO:14001:2004 ( 2012) تقييم نظام االدارة البيئية وفقا للمعيار الدولي 9

  أ.م.د, سمير كامل الخطيب  -اسم المشرف : 

 

 

 ثاني عشر : اللغات .

 . اللغة االنكليزية 


