
 السيرة الذاتية

                            حيدر شاكر نوري علي البرزنجي االسم الرباعي : -

  2191/  21/  21 تاريخ الوالدة : -

  1229/  8/  12 تاريخ الحصول عليها :                               ماجستير                   الشهادة : -

 ادارة صناعية التخصص الدقيق :                              ادارة               التخصص العام : -

  1222/  9/  5 تاريخ الحصول عليه :مدرس مساعد                                      اللقب العلمي : -

 ثالث سنوات  عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 ال يوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

  haydarshaker@yahoo.com يد االلكتروني :البر -

 جامعة بغداد  –كلية االدارة واالقتصاد  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 جامعة بغداد  –كلية االدارة واالقتصاد  الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 ال يوجدالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 تاثير الهندسة المتزامنة في تطوير المنتجات . دراسة استطالعية  عنوان رسالة الماجستير : -

 ال يوجد عنوان رسالة الدكتوراه : -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 الى االن  1222/  22/  2 جامعة ديالى  –كلية االدارة واالقتصاد  شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  2

    

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

 عقد تدريسي  1228/  2/  2الى   1228/  22/  2 جامعة كركوك –كلية االدارة واالقتصاد  2

 تدريسي  االنالى   1222/  1/  2 جامعة ديالى –كلية االدارة واالقتصاد  1

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

mailto:haydarshaker@yahoo.com


 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 1228 مبادى ادارة + ادارة تسويق ادارة اعمال االدارة واالقتصاد كركوك 2

 1222 – 1222 + حريات وديمقراطية IT االحصاء  االدارة واالقتصاد ديالى 1

+ ادارة + حريات  IT االحصاء االدارة واالقتصاد ديالى 3

 وديمقراطية + حقوق انسان 

1222 - 1221 

 1223 - 1221 + ادارة + منهج بحث  IT االحصاء االدارة واالقتصاد ديالى 4

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 1222 – 1222 + حريات وديمقراطية IT االحصاء  االدارة واالقتصاد ديالى 2

+ حريات وديمقراطية +  IT االحصاء االدارة واالقتصاد ديالى 1

 حقوق انسان 

1222 - 1221 

 1223 - 1221 + منهج بحث  IT االحصاء االدارة واالقتصاد ديالى 3

 

 االشراف على الرسائل واالطاريح : ال يوجد  -

 السنة الدراسية عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت

2      

1      

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 الدراسيةالسنة 

)دور كلية االدارة واالقتصاد في  2
صياغة رؤية مستقبلية حول 
 االستثمار في محافظة ديالى (

 جامعة ديالى / كلية العلوم 
قاعة العالمة )مصطفى 

 جواد(

 8/5/1222 حضور

حلقة نقاشية بعنوان )استخدام  1

في تحليل الظواهر  (SPSS)برنامج 

 االقتصادية

االحد  حضور  الكلية
32/22/1222 



حلقة نقاشية )بعنوان التنمية  3
البشرية المستدامة مفاهيم التكوين 

 وابعاد التمكين(

االحد  حضور الكلية
23/22/1222 

حلقة نقاشية )االقتصاد العراقي  4
المرحلة االنتقالية والشراكة مع 

 القطاع الخاص(

االحد  حضور الكلية
19/21/1222 

معادالت حلقة نقاشية )بناء منظومة  5
 انية لالقتصاد العراقي(

االحد  حضور الكلية
22/21/1222 

حلقة نقاشية )االبعاد االقتصادية  6
لقطاع النقل واالسلوب العلمي 
 لخفض وتدنيه تكاليف النقل(

االحد  حضور الكلية
15/21/1222 

حلقة نقاشية )برنامج ايفيوز في  9
 القياس االقتصادي(

االحد  حضور الكلية
8/2/1221 

االحد  حضور الكلية حلقة نقاشية )التضخم الركودي( 8
21/1/1221 

حلقة نقاشية )تأثير ادارة المعرفة  1
 في تحقيق القدرة المميزة(

االحد  حث اب الكلية
4/3/1221 

حلقة نقاشية )الجامعة ودورها في  22
تعزيز فرص التنمية البشرية 

 المستدامة(

االحد  حضور الكلية
28/3/1221 

حلقة نقاشية )تفعيل ادوات السياسة  22
 النقدية(

االحد  حضور الكلية
2/4/1221 

حلقة نقاشية )االسباب الحقيقية  21
لزيادة النفقات العامة مع االشارة 

 الى العراق(

االحد  حضور الكلية
25/4/1221 

حلقة نقاشية )كفاءة االسواق  23
 المالية الواقع والطموح(

االحد  حضور الكلية
11/4/1221 

ندوة علمية بعنوان )البيانات الدقيقة  24
 أساس اإلبداع اإلداري(

 كلية العلوم  جامعة ديالى /
قاعة العالمة )مصطفى 

 جواد(

  حضور
الخميس 

14/4/1221 

إقامة المعارض الفنية والعلمية  25
 ومعارض الكتاب 

في يوم الجامعة  حضور الكلية 
 من كل سنة 

البيانات االحصائية ودورها في  26
 اتخاذ القرارات 

 1223/ 1/ 14 حضور الكلية 

انتقال االقتصاد العراقي الى ندوة  29
 االقتصاد الحر : الواقع والطموح 

 16/3/1223 حضور الكلية 

البيانات االحصائية ودورها في  26
 التخطيط 

 29/4/1223 باحث  الكلية

التطورات المالية والنقدية في ندوة  29
العراق واثرها على المتغيرات 

 1223االقتصادية بعد عام 

 6/5/1223 حضور الكلية 

-18 حضور كلية الهندسة / جامعة ديالى ورشة عمل عن حقوق االنسان  28
11/5/1223 



 

 محاضر في اغلبها: الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -

نعقاد الا مكان العنوان ت نوع المشاركة )مستمع  
محاضر ( –  

 السنة 

الدورة الموسومة )مدخل المفاهيم  2
 في نظم إدارة الجودة(

مديرية اإلرشاد 
 الزراعي /ديالى

 م.م محمود حسن جمعة
 م.م حيدر شاكر نوري

إلى  5/8/1222
8/8/1222  

دورة تدريبية بعنوان )أسلوب  1
 المخاطبات اإلدارية(

مديرية اإلرشاد 
 الزراعي /ديالى

 م.م محمود حسن جمعة
 م.م حيدر شاكر نوري

إلى  23/3/1222
29/3/1222  

دورة تدريبية بعنوان )الوصف  3
 الوظيفي(

 أ.م.د مهدي صالح دواي مديرية شباب ديالى
 م.م حيدر شاكر نوري

 

إلى  23/1/1222
25/1/1222  

)المفاهيم االقتصادية والمالية  دورة 4
 والقانونية(واإلدارية 

مديرية كهرباء 
 ديالى

 م.م محمود صالح عطية
 م.م حيدر شاكر نوري

الى  22/1/1222
24/1/1222  

المشاركة في معرض رسوم  5
 كاريكاتيرية

23/1/1222 م.م حيدر شاكر نوري دار الثقافة في ديالى  

دورة تدريبية بعنوان )أسلوب  6
المخاطبات اإلدارية والحكومة 

 االلكترونية(

أ.م.د مهدي صالح دواي  مديرية شباب ديالى
 م.م حيدر شاكر نوري
 م.م قصي عبد الخالق

19/22 /1222  

دورة )تثبيت الكلف للمشاريع  9
 اإلستراتيجية (

 أ.م.د مهدي صالح دواي مديرية شباب ديالى
 م.م محمود صالح عطية
 م.م حيدر شاكر نوري
 م.م قصي عبد الخالق 

إلى  14/22/1222
18/22/1222  

مديرية كهرباء  دورة حول واجبات الموظف 8
 ديالى

 أ.م احمد سلطان محمد
 م.م زهير حامد سلمان
 م.م حيدر شاكر نوري

إلى  21/21/1222
13/21/1222  

دورة بعنوان )تحديد الكلف ودراسة  1
 الجدوى االقتصادية(

مديرية كهرباء 
 ديالى

 م. خالد طه عبد الكريم
عطية م.م محمود صالح 

 م.م حيدر شاكر نوري

1222 

دورة بعنوان )مهارات اإلدارة  22
 والقيادة الناجحة(

 م.م حيدر شاكر نوري مديرية شباب ديالى
 م.م محمود صالح عطية 

إلى  29/1/1221
21 /1 /1221  

)الخطابات االدارية وتحليل  22
 المشكالت واتخاذ القرارات 

 م.م حيدر شاكر نوري مديرية شباب ديالى
 م.م محمود صالح عطية

1223 

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت



اثر فريق عمل الهندسة المتزامنة في  2

 تطوير المنتج 

مجلة العلوم االقتصادية واالدارية / كلية 

 االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد 

1221 

تاثير عمليات ادارة المعرفة في تطوير  1

 القدرات المميزة 

مجلة العلوم االنسانية / كلية التربية 

 االصمعي / جامعة ديالى 

1222 

تاثير القيادة االدارية الناجحة في تحقيق  3

 االبداع االداري

مجلة العلوم االدارية واالقتصادية / كلية 

 االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية 

1222 

مجلة العلوم االدارية واالقتصادية / كلية  اثر المعرفة في جودة الخدمة  4

 االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية

1221 

تقييم نظام تكنولوجيا المعلومات في  5

 المنظمات 

العلوم االقتصادية واالدارية / كلية مجلة 

 االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد

1223 

 

 ال يوجد  :( التي قام بالنشر فيها impact factorsالمجالت العالمية ومجلت ) -

 السنة  العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

      

 

 ال يوجد  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  -

ما زال عضوا/  تاريخ االنتساب  محلية / دولية اسم الهيئة  ت

 انتهاء العضوية

 مالحضات 

      

      

 

 ب شكر (لى ) جوائز / شهادات تقديرية / كتاعات او نشاطات حصل فيها عابد -

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع او  الجهة المانحة 

 النشاط

 السنة 

ابداع في انجاز  2

 العمل

عمادة كلية االدارة  كتاب شكر وتقدير 

 واالقتصاد / جامعة ديالى

 1222 اداء متميز في العمل



ابداع في انجاز  1

 العمل

 1222 لجنة تحضيرية  رئاسة جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير

ابداع في انجاز  3

 العمل

عمادة كلية االدارة  كتاب شكر وتقدير

 واالقتصاد / جامعة ديالى

اداء متميز في ادارة 

 شعبة ضمان الجودة 

1222 

اقامة دورات تدريبية  رئاسة جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير خدمة المجتمع 4

 لدوائر الدولة 

1221 

مديرية شباب والرياضة /  كتاب شكر وتقدير محاضرات 5

 ديالى

دورات تدريبية اقامة 

لمديرية شباب 

 والرياضة

1221 

 1223 تدريسي متميز  رئاسة جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير اداء متميز  6

 

  انجاز ثالث كتب قيد النشر: التاليف والترجمة  -

 منهجية / غير منهجي عدد الطبعات  سنة النشر  اسم دار النشر عنوان الكتاب  ت

2      

1      

 

 التي يجيدها :اللغات  -

 العربية  (2

 االنكليزية (1

 مساهمات في خدمة المجتمع -

استشارة مقدمة الى هيئة استثمار ديالى حول امكانية فتح او الغاء خطوط انتاجية في شركة ديالى  (2

    للصناعات الكهربائية 

1)     

  نشاطات اخرى -

 نشر مقاالت علمية في مجلة افاق التي تصدرها الجامعة   (2

    اقامة مسابقات طالبية في كل سنة دراسية     (1


