
 سيرة ذاتية
 بيانات شخصية -1

 االسم : بشرى عبد العزيز العبيدي
 اللقب العلمي : استاذ مساعد

 العنوان : بغداد / العراق
 43343670170رقم الجوال : 

 7/1661/ 14تاريخ الميالد : 
 الجنسية : عراقية
 الديانة : مسلمة

 bushra.ayad@yahoo.comالبريد االلكتروني :
 المؤهالت العلمية : -0

 المؤهل الدراسي :
  / 0444ماجستير ادارة اعمال / نظم المعلومات االدارية / جامعة بغداد 
  / 1676بكالوريوس مدرسين تجاريين / جامعة بغداد 
  / 1670دبلوم فني ادارة المكتب / معهد االدارة الكرخ 

 علمية البحوث ال -7
 رسالة الماجستير :

ية النظام /رسالة ماجستير / اثر مقومات نظام المعلومات االدارية في فاعل
0444  

 
 



  البحوث المنشورة :

/ مؤتمر هيئة التعليم  1661المعلومات واهميتها في عملية التخطيط /  -1
 التقني

 / مجلة التقني1666معوقات استخدام الحاسبة في العمل االداري/  -0
/ مجلة  0440من وجهة نظر المستفيدين /  كفاءة نظام المعلومات االدارية -7

 التقني
 / مجلة التقني 0441تقويم نظام المعلومات االدارية /  -0
 / مجلة التقني 0446الواقع الفعلي لتطبيقات انظمة المعلومات االدارية /  -1
العوامل الوظيفية المؤثرة في الوالء التنظيمي لعضو الهيئة التدريسية /  -6

 ستنصرية  / مؤتمر الجامعة الم0411
/ مجلة كلية بغداد  0410دور بيئة العمل في تعزيز الرضا الوظيفي /  -3

 للعلوم االقتصادية
/  0417متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية واثرها في درجة تطبيقها /   -7

 مجلة كلية التراث
اثر مستلزمات اداء انشطة نظام المعلومات االدارية في جودة المعلومات /  -6

  لتقني./ مجلة ا 0411
 لمناصب االدارية :ا -0

  1670سكرتارية قسم ادارة المكتب  /  -1
  1677مسؤول مختبر الطابعة العربي واالنكليزي /  -0
  1670-1677مسؤول مختبر اللغة االنكليزية  -7
   1673مقرر قسم المكتبات   /    -0
 1663-1660مقرر قسم القانونية  -1



 0443-0447مقرر قسم ادارة المكتب  -6
 0411 -0443المكتب  رئيس قسم ادارة -3
 واالستشارات االدارية  مدير المكتب االستشاري للخدمات العلمية -7

 ومازالت مستمرة 0416لمعهد االدارة التقني /  
 م تدريسها :تالمواد التي   -1

 داخل المعهد ......
ادارة المحفوظات / معالج نصوص / البرمجة بلغة كوبل / البرمجة بلغة 

 / تطبيقات الحاسوب للمرحلتين  االولى والثانية / تقانات المعلومات  بيسك
 خارج المعهد :

 التقنيبريد وحفظ في معهد المنصور 
 


