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 الحالة الزوجٌة : متزوجة -
 الجنسٌة : عرالٌة -
 ةالدٌانة : مسلم -
 2006\1\11تارٌخ العمل فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً :  -
 تدرٌسٌة:  الوظٌفة -
  مساعداستاذ اللمب العلمً :  -
 لسم الخدمة االجتماعٌة-كلٌة التربٌة بنات -جامعة بغداد  :  جهة العمل -
 2006/ 1/ 11:  تارٌخ التعٌٌن -
 : إدارة عامة التخصص العام -
 .الدلٌك : إدارة منظمة التخصص -
 m.h_altaai@yahoo.comالبرٌد االلكترونً :  -

 ( .2016استاذ مساعد) -( 2013)مدرس  –( 2006)االلماب العلمٌة الحاصل علٌها : مدرس مساعد  -

ا   الشهادات العلمٌة: ثانٌا
 كلٌة اإلدارة وااللتصاد . –جامعة بغداد  –( عامة)إدارة بكلورٌوس ادارة  .1
 (1333)كلٌة اإلدارة وااللتصاد  –جامعة بغداد  – (ادارٌة ) لٌادة ماجستٌر ادارة عامة .2
 (2012)كلٌة اإلدارة وااللتصاد  –جامعة بغداد  - ) إدارة منظمة(دكتوراة فلسفة ادارة عامة .3

ا: التدرج الوظٌفً  ثالثا
 2012 -2006-كلٌة التربٌة للبنات -جامعة بغداد –تدرٌسٌة  -مدرس مساعد  -1
 2016-2012كلٌة التربٌة للبنات  -جامعة بغداد -تدرٌسٌة -مدرس -2
 . لحد االن -2016كلٌة التربٌة للبنات  -جامعة بغداد -تدرٌسٌة -استاذ مساعد -3

 

ا :   الممررات الدراسٌة التً لمت بتدرٌسها رابعا

 لحد االن . -2006إدارة المؤسسات المرحلة الثالثة/ لسم الخدمة االجتماعٌة. .1
 لحد االن . -2015./ لسم الخدمة االجتماعٌةلرابعةلمرحلة ااالتخطٌط االجتماعً  .2
 2016-2015. العلوم التربوٌة والنفسٌةلمرحلة الرابعة/ لسم ا رة واالشراف التربوياإلدا .3
 2020-2013 -2012 / لسم الخدمة االجتماعٌةنٌةلمرحلة الثاا لٌادة وبرامج .4
للح -2011تطبٌمات إدارة المؤسسات االجتماعٌة / المرحلة التحضٌرٌة / ماجستٌر / لسم الخدمة االجتماعٌة .5

 االن

ا:   الشهادات الحاصل علٌها من الدورات العلمٌة خامسا
 .2002شهادة طرائك تدرٌس كلٌة التربٌة جامعة بغداد  .1
 .2002شهادة كفاءة حاسوب كلٌة االدارة وااللتصاد جامعة بغداد  .2
 الغراض الترلٌة العلمٌة مركز التعلٌم المستمر جامعة بغداد Google Scholarشهادة اجتٌاز دورة  .3

2016. 
 2013كادٌمٌة الدولٌة للتدرٌب الشخصً والتطوٌر المٌادي بغداد شهادة من اال .4
 . 2013شهادة المركز العرالً لالبداع والتطوٌر برنامج تدرٌبً لمشروع رسائل التنمٌة الذاتٌة  .5
 2016دورة تدرٌب اللجان االمتحانٌة  -جامعة بغداد  –من مركز التعلٌم المستمر شهادة  .6
شهادة الدورة العلمٌة الموسومة )االرشاد النفسً للعاملٌن فً الوحدات اإلرشادٌة ( بتأرٌخ  .1

 .جامعة بغداد / مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة 21-19\12\2016
شهادة دورة )آلٌات تربوٌة فً كٌفٌة ترسٌخ آٌات المرآن الكرٌم فً اذهان المتعلمٌن  ( للفترة من  .2

 غداد / مركز البحوث التربوٌة والنفسٌةجامعة ب 28-26\12\2016
شهادة دورة )إستراتٌجٌات اإلرشاد السلوكً والمعرفً للعاملٌن فً الوحدات اإلرشادٌة( للفترة من  .3

 .جامعة بغداد / مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة 12/2011/ 11-20
 12/2011/ 12بتأرٌخ  دورة )كورسات االونالٌن مع الجامعات االمرٌكٌة والبرٌطانٌة واالسترالٌة( .10

 جامعة بغداد / مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر
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  3-1دورة )اإلرشاد النفسً للعاملٌن فً الوحدات اإلرشادٌة( للفترة من شهادة مشاركة فً  .11
 جامعة بغداد / مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة 11/2012/

  11-3( للفترة من الفرعٌة فً االلسام اإلرشادٌة اللجانشهادة مشاركة فً دورة )اإلرشاد للعاملٌن فً  .12

 13التعلٌم المستمر./  كلٌة التربٌة للبنات 12/2012/

جامعة بغداد / مركز  20/12/2012-16دورة )سالمة اللغة العربٌة( للفترة من شهادة مشاركة فً  .13

 .التطوٌر والتعلٌم المستمر

 .5/2013-2ولغاٌة 4-22للمدة من  (عاتالصحة النفسٌة لطالب الجام)شهادة مشاركة فً دورة  .14

 22/2/2013-21الصف االلكترونً للفترة  دورة شهادة مشاركة فً.15

 البحوث المنشورة:ساا ساد

ًالبحوثًالمنشورةً/اً 
دراسة تحلٌلٌه فً ضوء  – واإلداري دور التدلٌك الداخلً فً الحد من الفساد المالً"بحث مشترن  .1

نحو إستراتجٌة وطنٌه )ممدم إلى  المؤتمر العلمً األول لهٌئة النزاهة  " 042دلٌل  التدلٌك الدولً 
 . 2002تموز 6-5 ( للفترةشامله لمواجهة الفساد وتعمٌم ثمافة ألنزاهة

المعهد   -مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة  -" انموذج ممترح للحكمانٌة فً المنظمات العامةبحث "  .2
 ( .2012) جامعه بغدادت المالٌة والمحاسبٌة االعالً للدراس

مجلة - كلٌة اإلدارة وااللتصاد / جامعة المثنى - (2014السنة )  "إبداعٌة اإلدارة العامةبحث "  .3
 . المثنى للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌة

( 2015السنة ) . "العاللة واألثر –بواعث الفساد وتمنٌات مواجهته فً المؤسسات العامة بحث "  .4
 .مجلة الدراسات اإلدارٌة  -كلٌة اإلدارة وااللتصاد / جامعة البصرة 

كلٌة اإلدارة (2015السنة ) " عامة فً المرارات الستراتٌجٌةتحدٌد أثر أخاللٌات العاللات البحث "  .5
 مجلة العلوم االلتصادٌة واإلدارٌة  -وااللتصاد / جامعة بغداد 

  "من الفساد وانعكاسه على التطوٌر واإلصالح اإلداريدور التدلٌك الداخلً فً الولاٌة بحث "  .6
 .مجلة المثنى للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌة - كلٌة اإلدارة وااللتصاد / جامعة المثنى( 2015السنة )

كلٌة اإلدارة ( 2015الفساد فً المؤسسات الحكومٌة وصغوبات تطبٌك استراتٌجٌة الولاٌة منه السنة ) .1
 .وااللتصادٌةمجلة المثنى للعلوم اإلدارٌة  ثنىوااللتصاد / جامعة الم

كلٌة اإلدارة  (2015السنة ), " واإلداري فً الحد من الفساد المالً التدلٌك الداخلً دوربحث  "  .2
 . مجلة المثنى للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌة - وااللتصاد / جامعة المثنى

السنة   " . السام كلٌات جامعة بغدادمدى توافر مهارات المٌادة التحوٌلٌة لدى رؤساء بحث "  .3
 .مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة  - وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  (2015)

( 2016السنة ) " جهة التحدٌات البٌئٌة والولاٌة من الفسادااصالح انظمة التدلٌك الداخلً لمو"  .10
 .م اإلدارٌة وااللتصادٌةكلٌة اإلدارة وااللتصاد / جامعة المثنى مجلة المثنى للعلو

(/ كانون (23المجلد   46(, العدد متطلبات الفصاح والشفافٌة فً أعمال المنظمات العامةبحث ) .11

جمهورٌة –نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن -مجلة المحاسب للعلوم المحاسبٌة والتدلٌمٌة 2016االول 
 العراق

اذار (/ (24المجلد  47(, العددالتعلٌم الجامعًعلى  تأثٌر التصالت وتكنولوجٌا المعلوماتبحث ) .12

 .جمهورٌة العراق–نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن -مجلة المحاسب للعلوم المحاسبٌة والتدلٌمٌة 2011
(, مجلة المحاسب للعلوم دراسة تحلٌلٌة وصفٌة - الحاكمٌة اللكترونٌة فً المنظمات العامةبحث ) .13

(/ تشرٌن (24(  المجلد (49جمهورٌة العراق العدد–نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن  -المحاسبٌة والتدلٌمٌة

 .2017األول
. المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة . المجلة  "دور الثمافة التنظٌمٌة فً بناء المنظمة الفاعلةبحث "  .14

 .2011 -((/ سبتمبر)اٌلول(31((  المجلد 3ة للتنمٌة اإلدارٌة العددالمنظمة العربٌ -العربٌة لإلدارة

15. " Effect of Employees' Abilities on Successful ICT Application and Sustainable 
Development Goals: a Descriptive Study in Public Administration Organizations in 
Iraq",(2019)African Journal of Hospitality,Tourism and Leisure,V (5). 
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 العراق وداخل خارج فً المؤتمرات والمنتدٌات الدولٌة المشترن بهاالبحوث  ب /

 بحثتجربة العراق(  -" تموٌم مخاطر المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة فً ضوء معاٌٌر التدلٌك الدولٌة"  .1
أبو ظبً دولة  -نحو تنمٌة مستدٌمة-ممدم للمنتدى االلتصادي الدولً للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة بعنوان

 .2002دٌسمبر 16-15األمارات العربٌة المتحدة للفترة 
بحث ممدم للمؤتمر العلمً المهنً الدولً الممام من لبل جمعٌة  " على تموٌم أداء الشركات ةثر الحوكمأ"  .2

المعلومات المحاسبٌة وإدارة التنمٌة –بعنوان  2003ٌناٌر  -23-22لمراجعٌن الكوٌتٌة فً المحاسبٌن وا
 ة.منشور فً مجلة  المحاسبون الكوٌتٌ  -فً مجلس التعاون الخلٌجً

بحث ممدم إلى المؤتمر " اثر التحسٌن المستمر فً تعزٌز لواعد الهندسة البشرٌة لرفع إنتاجٌة العاملٌن"  .3
اإلدارة " جامعة الدول العربٌة تحت عنوان - نوي العاشر للمنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌةالعربً العام الس

جمهورٌة مصر العربٌة  -المنعمد فً الماهرة " العربٌة ومماربات الجودة والعالمٌة والشراكة والتنافسٌة
 .2003أغسطس)أب(  5-3للفترة 

-(بحث ممدم فً المؤتمر الدولً لهٌئة الخبراء  "تطبٌك بطالة االداء المتوازن فً المطاع الحكومً"  .4
 2010مارس/اذار  6-5المحاسبة فً البالد التونسٌه)المعاٌٌر المحاسبٌة فً المطاع الحكومً( للفترة 

فً المؤتمر السنوي الثانً عشر حول االدارة الرشٌدة  بحث ممدم" الحاكمٌة فً المنظمات العامة "   بحث .5
 الماهرة. 10/3/2012-2وبناء دولة المؤسسات للفترة 

الملتمى العربً الثانً " انعكاس تبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً المطاع العام  على تطوٌر وتحدٌث  .6
 .25/6/2014مٌة االدارٌة المنظمة العربٌة للتن–التطبٌمات المحاسبٌة" , جامعة الدول العربٌة 

الندوة الدولٌة " الموازنة واصالح بحث بعنوان " دور الموازنة فً تحمٌك االصالح المالً واإلداري"  .1
 ".2014-12-12االدارة المالٌة لتحمٌك التنمٌة المستدمة 

اإلدارة  تمدٌم ورلة بحثٌة فً الملتمى العربً االول " إدماج االسس الدولٌة لمكافحة الفساد فً أعمال .2
 . الماهرة /مصر.24-25\2\2016العامة"  المنعمد فً 

تمدٌم ورلة بحثٌة فً الملتمى العربً الثانً " إدماج االسس الدولٌة لمكافحة الفساد فً أعمال اإلدارة العامة  .3
 الجمهورٌة التونسٌة. -تونس 2016 /16/12-11" المنعمد فً

إدماج االسس الدولٌة لمكافحة الفساد فً أعمال اإلدارة  تمدٌم ورلة بحثٌة فً الملتمى العربً الثالث " .10
 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  –الشارلة  2011/ 13/2العامة" المنعمد فً

الماهرة 13/3/2011 ملتمى" إدماج األسس الدولٌة لمكافحة الفساد فً أعمال اإلدارة العامة " المنعمد فً .11
 جمهورٌة مصر العربٌة.

فً الدول 2015المؤتمر الدولً ) األجندة التنموٌة لما بعد ً المنظمات العامة" ممدم الى بحث " الشفافٌة ف .12
 ( الماهرة. 2015العربٌة ( دٌسمبر  )

كلٌة  1\2\2017" المنعمد بتأرٌخ  هجرة الشباب العرالً :صراع البماء والضٌاعمؤتمر "تمدٌم بحث  .13

 لسم الخدمة االجتماعٌة . –التربٌة بنات 
ممدمة الى مؤتمر )المشكالت االجتماعٌة فً  " األمن االنسانً وأثره على استمرار المجتمعبعنوان " بحث  .14

 لسم الخدمة االجتماعٌة . –كلٌة التربٌة بنات  13\2\2012المناطك المتأثرة بالنزاع( المنعمد بتارٌخ 
التعلٌم العالً انموذجاً((, ممدم  :بحث ) تطبٌمات انماط لٌادة التعمٌد  فً المؤسسات المستندة على المعرفة  .15

, 21/10/2012-25للمدة 26 اسطنبول–جامعة ٌلدز تكنٌن  - ) العلوم االجتماعٌة الخامس(الى مؤتمر
 تركٌا 

سلطنة  ( المنعمد ف2030ًمؤتمر)دور الحكومات فً تحمٌك اهداف التنمٌة المستدامة بحث ممدم الى  .16
  21/11/2012-26 للمدة مسمط -عمان

بحث" ستراتٌجٌة ثمافة رٌادة االعمال فً الجامعات سبٌل الى صنع المٌادات الشبابٌة فً مؤتمر تمدٌم  .11

كلٌة  24/2/2013)التأهٌل المجتمعً وبناء الدولة فً العراق : االشكالٌات والخٌارات ( المنعمد بتأرٌخ 

 لسم الخدمة االجتماعٌة. –التربٌة بنات 

والغاز والصناعات ذات الصلة فً الدول العربٌة :نحو رؤٌة فاعلة كفاءة استخدام  النفط " ورلة عمل .12

دورمنظمات المطاع النفطً والصناعات ذات )المؤتمراالللٌمً الثانً  الى ةممدم " للعمل العربً المشترن

جمهورٌة مصر –الماهرة –ممر جامعة الدول العربٌة  التنمٌة المستدامة  المنعمد فً الصلة فً تحمٌك

 1/3/2013-6مدة العربٌة لل
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رؤٌة عن الحالة العرالٌة " ممدم -ت والمعلومات فً المنظمات العامةبحث " تطبٌمات تكنولوجٌا االتصاال .13
الى المؤتمر السنوي العام التاسع عشر حول متطلبات " متطلبات توطٌن البنٌة التحتٌةالذكٌة فً الدول 

 (. 2013اكتوبر ) –ممملكة المغربٌة ال -مراكش–العربٌة لتحمٌك أهداف التنمٌة المستدامة 

ا سابع   الداخلٌة والخارجٌةالمشاركة فً الندوات : ا
 الندوات الداخلٌة لكلٌة التربٌة بنات - أ

 ( .2013)  وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوي –كلٌة التربٌة بنات  - "األرشاد ومهامه " ندوة .1
 ( .2013)  وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوي –كلٌة التربٌة بنات  - "االدمان والتدخٌن" ندوة  .2
 .(2013)  وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوي –كلٌة التربٌة بنات  - "االبداع واألرشاد" ندوة  .3
وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه  –كلٌة التربٌة بنات  - " دورالطالبة الجامعٌة فً المحافظة على البٌئة" ندوة  .4

 (.2014)  التربوي
 ( 2015) وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوي –كلٌة التربٌة بنات  - "االرشاد النفسً وبناء االنسان" ندوة  .5
 (2015) وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوي –كلٌة التربٌة بنات  - "االرشاد والتثمٌف االسري" ندوة  .6
وحدة اإلشاد النفسً  –كلٌة التربٌة بنات  - " العاملةاآلثار االسرٌة الناجمة عن خروج المرأة العرالٌة " ندوة  .1

 (2015) والتوجٌه التربوي
لسم رٌاض االطفال )  –كلٌة التربٌة بنات  - "الوضع الراهن فً العراق وأثره فً البناء االسري" ندوة  .2

2015. ) 
وحدة اإلشاد  –كلٌة التربٌة بنات  19\2\2017 " دور اإلرشاد فً حماٌة األمن الفكري فً الجامعة" ندوة  .3

 والتوجٌه النفسً والتوجٌه التربوي
وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه  –كلٌة التربٌة بنات  25\1\2017 " الصورة الذاتٌة لألنسان عن نفسه" ندوة  .10

 .والتوجٌه التربوي
 لسم الخدمة االجتماعٌة. –كلٌة التربٌة بنات  5\3\2017المنعمدة بتأرٌخ   "النزوح واألمن األنسانً" ندوة  .11

كلٌة التربٌة 16\11\2017المنعمدة بتارٌخ  "تنمية السلوكيات اإلجيابية للطالبة وتعديل السلوك السليب لديها "ورشة  .12

 وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربويبنات /
كلٌة التربٌة  11\12\2017 المنعمدة بتارٌخ  "المشكالت السلوكٌة فً الوسط الجامعً" ورشة ورلة عمل فً   .13

 بنات / لسم الخدمة االجتماعٌة .
 دور اإلرشاد النفسي يف تفعيل دور الرايدة الطالبية يف مواجهة ظاهر التطرف لدى بعض طالبات اجلامعة "ندوة ورلة عمل فً  .14

 .توجٌه التربويوحدة اإلشاد النفسً والكلٌة التربٌة بنات/  21\12\2017المنعمدة بتارٌخ  "

وحدة اإلشاد كلٌة التربٌة بنات/  2018l3l28المنعمدة بتارٌخ  "مدونة السلوك االكادميي"ورشة ورلة عمل فً  .15

 .النفسً والتوجٌه التربوي

وحدة كلٌة التربٌة بنات/  2018l4l16المنعمدة بتارٌخ  "مشكالت طالبات السكن الداخلي" ورشة ورلة عمل فً  .16

 .جٌه التربوياإلشاد النفسً والتو

لسم  –كلٌة التربٌة بنات  5\3\2012ندوة " الحشد الشعبً .. موالف وتحدٌات" المنعمد بتارٌخ ورلة عمل فً  .11

 الخدمة االجتماعٌة.

بعنوان " أسباب ودوافع استخدام الجماعات االرهابٌة لموالع التواصل" ممدمة الى ندوة "  ورلة عمل فً .12

كلٌة التربٌة بنات  25\2\2012االرهاب االلكترونً ودوره فً تجنٌد الشباب عبر االنترنت " المنعمد بتارٌخ 

 .والتوجٌه وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوي –

رشاد النفسً فً تفعٌل دور الرٌادة الطالبٌة فً مواجهة ظاهر التطرف لدى ندوة " دور اإلورلة عمل فً  .13

 \12\2011بعض طالبات الجامعة "  المنعمدة بتارٌخ 

العمل الخامسة )المٌم ممدمة الى ورشة  لٌم العمل وأثرها فً نجاح المؤسسات" ورلة عمل بعنوان  " .20

-جامعة بغداد–م المستمر فً كلٌة التربٌة للبنات التعلٌ -التنظٌمٌة واثرها على أداء الموارد البشرٌة( 

22/10/2013 . 
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  داخل العراق دولٌةالندوات الفً  أوراق العمل الممدمة  -ب

الدولٌة العلمٌة المنعمدة فً   الندوة " تطوٌر إدارة األداء الحكومً وتحسٌن جودة الخدماتورلة عمل بعنوان " .1
 2011 -6-6 بتارٌخ العرالٌٌننمابة المحاسبٌن والمدلمٌن 

الندوةالدولٌة العلمٌة المنعمدة فً  نمابة " الموازنة وتحسٌن جودة االداء المؤسسً ورلة عمل بعنوان " .2
 2011 -1-20بتارٌخالمحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن 

الدولٌة العلمٌة المنعمدة فً  نمابة  الندوة "المهنٌة والحرفٌة فً الممارسات االدارٌة "ورلة عمل بعنوان  .3
 2011-3-12-المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن 

الدولٌة العلمٌة المنعمدة فً  نمابة  الندوة"  26مجالس المحافظات ومجالس االلضٌة"ورلة عمل بعنوان  .4
 .2011-10-" المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن

الدولٌة العلمٌة المنعمدة فً  نمابة المحاسبٌن  الندوة " منظمات متمٌزة فً بٌئة متجددة"ورلة عمل بعنوان  .5
 .2011-12-21والمدلمٌن العرالٌٌن 

الندوةالدولٌة العلمٌة المنعمدة فً   "دورالمسئولٌة اإلجتماعٌة فً تحمٌك التنمٌة المستدامة ورلة عمل بعنوان " .6
 .2012-2-22نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن 

الندوةالدولٌة العلمٌة المنعمدة فً  نمابة  "حماٌة المال العام والحد من االختالس والرشوةورلة عمل بعنوان " .1
 .2012-4-12المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن 

الندوةالدولٌة العلمٌة المنعمدة فً   "االدارة الرشٌدة ركٌزة اساسٌة لتطوٌراألداء المؤسسًورلة عمل بعنوان " .2
 .2012-3-12نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن 

 أصالح االدارة المالٌة,الموازنة ,ترشٌد االنفاق العام للحد من الفساد االداري والمالً ورلة عمل بعنوان " .3
 .2012-12-13الندوةالدولٌة العلمٌة المنعمدة فً  نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن "

 والع مهنة المحاسبة والتدلٌك فً ظل متطلبات معاٌٌر المحاسبة والتدلٌك والجودة الدولٌة "ورلة عمل بعنوان .10
اذار  الندوةالدولٌة العلمٌة المنعمدة فً  نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن . "ودورها فً حماٌة المال العام

2013 
 2013اٌلول 12, االنفاق لتحسٌن االداء المؤسسً الموازنة وترشٌد ورلة عمل بعنوان " .11
الدولٌة العلمٌة المنعمدة  الندوةدور الرلابة الداخلٌة فً الولاٌة من الفساد االداري والمالً ورلة عمل بعنوان " .12

 -2013كانون اول 12فً  نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن 
وتطوٌر األداء لمكافحة الفساد اإلداري والمالً" المنعمد فً  ندوة " أصالح اإلدارة المالٌة واالجهزة الرلابٌة .13

22-21 /6 /2012 
 2012/ 4/ 25-26مؤتمر " رؤى محاسبٌة وتدلٌمٌة فً االصالح والبناء وتحمٌك التنمٌة الشاملة"  المنعمد فً  .14

 اللجان العلمٌة والدارٌة والفنٌة : اثامن

 2013- 2012 -2011-2016االجتماعٌة للعام الدراسً عضو اللجنة االمتحانٌة لمسم الخدمة  .1
  2016رئٌس لجنة بحوث تخرج لسم الخدمة االجتماعٌة للعام الدراسً  .2
ٌة فً كلٌة التربٌة بنات  وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوٌعضو دائم فً اللجان العلمٌة لندوات وورش ال .3

 .  لحد االن-2012للفترة 
ٌة فً كلٌة التربٌة بنات  وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوٌحضٌرٌة لندوات وورش العضو دائم فً اللجان الت .4

   لحد االن-2012للفترة 
 .2013-2012عضو دائم فً لجنة متابعة الغٌابات لالعوام  .5
  . لحد االن -2012منذ  عضو فً اللجنة المركزٌة لالرشاد والتوجٌه التربوي .6
 2011/ 2/ 26منذ  والتوجٌه التربوي فً كلٌة التربٌة للبنات والتوجٌه التربويوحدة اإلشاد النفسً مدٌرة  .1

 .ولحد االن
 2013-2012والعام 2012 -2011عضو اللجنة المركزٌة الستمبال الطلبة الجدد للعام الدراسً  .2
 .    .2012-2011عضو اللجنة العلمٌة فً لسم الخدمة االجتماعٌة للعام الدراسً  .3

 لشة رسائل الماجستٌر فً لسم الخدمة االجتماعٌة .عضوٌة لجنة منا  .10
   2020-2013-2012عضو اللجنة المركزٌة الستمبال الطلبة الجدد للعام الدراسً  .11
 2020-2013-2012للعام الدراسً  عضو ارتباط اعالم لسم الخدمة االجتماعٌة  .12
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 العضوٌة فً الجمعٌات العلمٌة والنمابات المهنٌة تاسعا:

 (2004تارٌخ االنتساب )عضو نمابة المحاسبٌن والمدلمٌن  .1
 (2000جمعٌة االلتصادٌٌن العرالٌٌن تارٌخ االنتساب ) .2
المجمع االمرٌكً لإلدارة  2018l2l21(لإلدارة العامة المنعمدة بتارٌخ BARعضوٌة هٌئة تحرٌرمجلة ) .3

 النسخة العربٌةالعامة.
 المملكة المتحدة. –لندن  – ومكافحة الفسادمجلس امناء االتحاد الدولً للشفافٌة عضو  .4
 (2013عضو أكادٌمً فً منظمة الجوهرة للتعلٌم والخدمات العامة تارٌخ االنتساب ) .5
 (2010لندن تارٌخ العضوٌة ) –عضو فً المركز الدولً لالستشارات اإلدارٌة .6

 الممالت المنشورةعاشراا: 

  2015-3-2بتارٌخ  5131جرٌدة الزمان العدد  - " الفسادجهة ااالجراءات اإلدارٌة لمو" ممالة بعنوان  .1
  2015-3-14بتارٌخ  5201جرٌدة الزمان العدد  -" الضعف اإلداري والحاكمٌة" ممالة بعنوان  .2
-3-15بتارٌخ  5202جرٌدة الزمان العدد  - " دور الثمافة التنظٌمٌة فً بناء شخصٌة المنظمة" ممالة بعنوان  .3

2015.  
 .2015-10-2بتارٌخ  5222جرٌدة الزمان العدد  - " تحدٌات اإلدارة العامة" ممالة بعنوان  .4
-10بتارٌخ  5223جرٌدة الزمان العدد  -"متطلبات المرحلة الجدٌدة للمنظمة ووظٌفة التنظٌم" ممالة بعنوان  .5

10-2015. 
  2015-10-11بتارٌخ  5234جرٌدة الزمان العدد  - "البنٌة المنظمٌة واثرها فً نجاح المنظمة" ممالة بعنوان  .6
 .2015-11-1بتارٌخ  5253جرٌدة الزمان العدد  - "مسوؤلٌة وصالحٌة المدلك الداخلً" ممالة بعنوان  .1
 2015-11-11بتارٌخ  5251جرٌدة الزمان العدد  - "خصائص وأنواع التخطٌط االجتماعً"ممالة بعنوان  .2
 .2015-11-13بتارٌخ  5264الزمان العدد  جرٌدة - "المراحل االساسٌة لعملٌة التخطٌط"ممالة بعنوان  .3

  .2015-11-25بتارٌخ  5263جرٌدة الزمان العدد  - "متطلبات التخطٌط االجتماعً" ممالة بعنوان  .10
-12-1بتارٌخ  5222فً جرٌدة الزمان العدد  " دور الرلابة فً دعم الشفافٌة وتفعٌل المساءلة"ممالة بعنوان  .11

2015. 
 .2015-12-2بتارٌخ  5223فً جرٌدة الزمان العدد  " المساءلةماهٌة " ممالة بعنوان  .12
 .2015-12-3بتارٌخ  5224فً جرٌدة الزمان العدد  " دوافع أبداع اإلدارة العامة"ممالة بعنوان  .13
-12-10بتارٌخ  5225فً جرٌدة الزمان العدد  "دور التنمٌة فً تحمٌك التطور الدٌممراطً"ممالة بعنوان  .14

2015. 
 .2016-1-3بتارٌخ  5310فً جرٌدة الزمان العدد  " دعم المساءلة" ممالة بعنوان  .15
 . 2016-12-1بتارٌخ  5313فً جرٌدة الزمان العدد  " التعددٌة من ممومات التنمٌة" ممالة بعنوان  .16
-16ارٌخ بت 5316فً جرٌدة الزمان العدد  " االفتراضات االساسٌة والمعاٌٌر العامة للمساءلة" ممالة بعنوان  .11

1-2016. 
 .2016-1-11بتارٌخ  5311فً جرٌدة الزمان العدد  " اهمٌة المشاركة فً التنمٌة" ممالة بعنوان  .12
  2016-4-22بتارٌخ  5405فً جرٌدة الزمان العدد  " مفهوم الشفافٌة" ممالة بعنوان  .13
 2016-5-15بتارٌخ  5413فً جرٌدة الزمان العدد  " االساس المانونً  للشفافٌة" ممالة بعنوان  .20
 7\11\2016بتارٌخ  15ص 5510العدد  "التخطٌط االستراتٌجً" ممالة  .21
 9\11\2016بتارٌخ  15ص 5512العدد  " التغٌر االجتماعً ودوره فً تحول المٌم" ممالة  .22
 13\11\2016بتارٌخ  15ص 5515العدد  "معولات التخطٌط االستراتٌجً" ممالة  .23
 15\11\2016بتارٌخ  15ص 5511العدد   "التمدم االجتماعً والتغٌٌر" الة مم .24
 29\11\2016بتارٌخ  11ص 5523العدد  "التطور االجتماعً" مالة م .25
 14\12\2016بتارٌخ  11ص 5602العدد  "مفهوم التنمٌة االجتماعٌة" ممالة  .26
 1-11-2016بتارٌخ   11ص 5565العدد  "االصالح اإلداري لمواجهة الفساد" ممالة  .21
 2016l12l22بتارٌخ   15ص 5603العدد  "مظاهر التغٌر اإلجتماعً ودوره فً نظام المٌم" ممالة  .22
 2017l 1l26بتارٌخ  15ص 5633العدد  " وسائل االتصال الحدٌثة والبناء الثمافً للمجتمع" ممالة  .23
 2017l1l31بتارٌخ  15ص 5643العدد  "التطرف .. العوامل وسبل المواجهة" ممالة  .30
 2017l2l6بتارٌخ  15ص 5642العدد  "العمل التطوعً واهمٌته المجتمعٌة" ممالة  .31
 21\1\2017بتارٌخ  15ص 5635العدد  "التنمٌة البشرٌة المستدامة" ممالة  .32
 28\3\2017بتارٌخ  15ص 5631العدد  "اإلعالم وتشكٌل الوعً اإلجتماعً لدى الشباب" ممالة  .33
 4\4\2017بتارٌخ   15ص 5631العدد  "الشفافٌة اإلدارٌة" ممالة  .34
 16\3\2017بتارٌخ  15ص 5621العدد  "الموارد البشرٌة ودورها فً تحمٌك التنمٌة"ممالة  .35
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 2017l4l18بتارٌخ  15ص 5103العدد  "عناصر الشفافٌة اإلدارٌة"ممالة  .36
 2017l10 14بتارٌخ 11ص 5251العدد  "الرؤٌة المعاصرة لتمكٌن المرأة" ممالة  .31
بتارٌخ  15ص 5261العدد  "همٌة آلٌة التواصل بٌن المنظمات العامة والكٌانات الخارجٌةا"ممالة  .32

2017\10\19 
 22\11\2017بتارٌخ  15ص 5230العدد  "صناعة المرارات والسٌاسات العامة"ممالة  .33
 -2017l10 14بتارٌخ 11ص 5251العدد  "العاللة بٌن الدولة والمجتمع" ممالة  .40
 13\11\2017بتارٌخ  15ص 5222العدد  "االجتماعٌة بٌن الوالع والطموحالمساءلة " ممالة  .41
 10\12\2017بتارٌخ  15ص 5305العدد  "التعاونٌة والبٌرولراطٌة التمثٌلٌة –اإلدارة العامة " ممالة  .42
 17\12\2017بتارٌخ  4ص 5311العدد  "تحدي وضع تعرٌف للمٌادة فً المنظمات العامة" ممالة  .43
 11/1/2012بتارٌخ  15ص 5332العدد  "والمجتمعاإلدارة " ممالة  .44
 28\12\2017بتارٌخ  2ص 5321العدد  "اإلدارة االستراتٌجٌة فً المنظمات العامة" ممالة  .45
 29\1\2018بتارٌخ  11ص 5342العدد  "المتطلبات التطورٌة لمنظمات اإلدارة العامة" ممالة  .46
 11\1\2018بتارٌخ  15ص 5333العدد  "للمنظمة تدرٌب المٌادات وأثره فً التغٌٌرات األدائٌة" ممالة  .41
جامعة الدول العربٌة  –مجلة اإلدارة الٌوم / المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة  " اصالح المنظمات العامةممالة "  .42

14/4/2013. 

 الكتب المؤلفةأحد عشر:

 -للطباعة والنشر لندندار  -2018- طبعة أولى( أساسيات اإلدارة يف املؤسسات االجتماعيةكتاب ) .1

 . المملكة المتحدة -لندن–للطباعة  العالمٌة ( MBG)شركة

 عشر:النشاطات الخرى ثناا

 –بحث بعنوان " دور اإلرشاد الولائً للحد من مخاطر المخدرات " ممدم الى مؤتمر ) المخدرات  -1

 2013-6-22 –داد بغ –االسباب والحلول ( المنعمد من لبل منظمة الجوهرة للتعلٌم والخدمات العامة 

 النشاطات الخرى:عشر ثالث

تمدٌم سلسلة من المحاضرات التثمٌفٌة  والساعات الحرة فً كلٌة التربٌة بنات فً نطاق العمل كعضوة فً  .1
 .ولغاٌة الولت الحالً 2012رشاد والتوجٌه التربوي بدًء من العام اللجنة المركزٌة لال

ٌة منذ وحدة اإلشاد النفسً والتوجٌه التربوٌالمحاضرات التً ألامتها الالمشاركة فً كافة الندوات والورش  .2
 ولحد االن .  2012تشكٌلها عام 

 .فً المجاالت الدراسٌة واالجتماعٌة والنفسٌة . تمدٌم االستشارات .3
وحدة اإلشاد النفسً التً نظمت من ال الصحٌةعدد من المؤسسات ل العلمٌة مٌدانٌةالزٌارات الالمشاركة فً  .4

 ٌة والتوجٌه التربوٌ
 لسم الخدمة االجتماعٌة.التً نظمت من  االجتماعٌةالمشاركة فً الزٌارات المٌدانٌة العلمٌة لعدد من المؤسسات  .5
المسبح(  –اعداد وتنظٌم حمالت التبرع الى عدد من المؤسسات االجتماعٌة ) مركز رعاٌة االحداث الذكور  .6

 و)دار رعاٌة زهور العلوٌة لالٌتام( .


