و ازرة التعليم العالي والبخث العلمي
الجامعة التقنية الشمالية
المعهد التقني  /الموصل
السيرة العلمية والوظيفية
االسم  :انوار هادي طه القدو

المرتبة العلمٌة الحالٌة :مدرس

الشهادة الجامعٌة  :ماجستٌر

االختصاص العام  :نظم المعلومات االدارٌة

تارٌخ الحصول على الشهادة 9002/3/61 :
الجهة المانحة للشهادة  :جامعة الموصل  :كلٌة االدارة واالقتصاد
تارٌخ اول تعٌٌن 6225/3/5 :

تارٌخ التعٌٌن فً الهٌئة 6225/3/5
تارٌخ الحصول على اخر لقب علمً :
الجنس :انثى

القسم العلمً :تقنٌات قسم ادارة المكتب

الموالٌد 6296 :

الحالة االجتماعٌة  :عزباء

 -6الشهادات الحاصل علٌها :
ت
6

االختصاص

الشهادة

التارٌخ

الجهة المانحة

دبلوم فني

ادارة المكتب

هيئة التعليم التقني

4991

9

بكالوريوس ادارة اعمال

ادارة اعمال

جامعة الموصل

4001

3

ماجستير

نظم معلومات ادارية

جامعة الموصل

4009

 -9االلقاب العلمٌة
ت
-6
-9

اللقب العلمً
مدرس مساعد
مدرس

تارٌخ الحصول علٌه
9062/5/1
9062/5/63

 -3البحوث المنشورة:
ت
6
9
3

عنوان البحث
تأثٌرعملٌات ادارة المعرفة فً قدرات
التفكٌر االبداعً
اثر القٌم التنظٌمٌة فً ااالداء الوظٌفً
تاثٌر االدارة االلكترونٌة فً البطاقة
الذكٌة

جهة النشر
تنمٌة الرافدٌن  /كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة
الموصل
مجلة تكرٌت للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة
مجلة دراسات ادارٌة /كلٌة االداة واالقتصاد /جامعة
البصرة

العدد والتارٌخ
العدد  669فً9063
العدد  2فً9063
العدد  62فً 9065

 -2المؤتمرت والندوات العلمٌة او الدورات المشارك بها:
عنوان المؤتمر او الندوة

ت

الجهة المنظمة

ازمة نفوق االسماك فً حوض الفرات بٌن الواقع والتهوٌل

قسم تقنٌات االنتاج الحٌوانً

تارٌخ المشاركة
9062/69/3

 -5الدورات العلمٌة التً شارك فٌها:
ت
6
9
3
2
5
1

عنوان الدورة
االسس العلمٌة للمراسالت االدارٌة للقٌادات العلٌا
ادارة المكتب فً ظل تكنولوجٌا المعلومات
االبداع االداري فً التنظٌم والتخطٌط والتقٌٌم
والجودة
االسس العلمٌة لكتابة التقارٌر
سالمة اللغة العربٌة والمراسالت
القٌادة بمنظور فكري معاصر

التارٌخ

الجهة المنظمة
قسم ادارة المكتب
قسم ادارة المكتب
قسم ادارة المكتب

9062/5/99
9062/69/3
9062/69/92

قسم ادارة المكتب
قسم تقنٌات المعلومات والمكتبات
قسم ادارة المكتب

9062/6/92
9062/3/62
9062/5/2

 -1المهام الوظٌفٌة التً كلف بها خالل عمله :
ت
6

العمل المكلف به
التدرٌس

مكان العمل
قسم ادارة المكتب

اللجان المشارك فٌها :
عضو لجنة امتحانٌة لالعوام من -9060

الفترة الزمنٌة
من
-9002

الى
9062

