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اهال وسهال بك نوال يونس محمد ال مراد في نظام السيرة الذاتية

السيرة الذاتية

المعلومات الشخصية

نوال يونس محمد احمد ال مراداالسم واللقب

27-03-1958تاريخ الوالدة

الموصلمحل الوادة

انثىالجنس

متزوجةالحالة الزوجية

معلومات االتصال

الموصل/ العراقالعنوان

emailnawal_yonis@ntu.edu.iq

phone009647701618144

whatsApp009647701618144

viber009647701618144

ResearchGate() ResearchGate Profile link

Linkedin() Linkedin Profile link

GoogleScholar() GoogleScholar Profile link

publons() publons Profile link

ORCID() ORCID Profile link

اللغات

المستوىاللغةالتسلسل
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لغة االماللغة العربية1

االلقاب العلمية

اللقب العلميالتسلسل

استاذ , الجهة المانحة هيئة التعليم التقني , 12011-12-26

استاذ مساعد , الجهة المانحة هيئة التعليم التقني , 22001-6-24

مدرس , الجهة المانحة هيئة التعليم التقني , 31996-5-22

مدرس مساعد , الجهة المانحة هيئة التعليم التقني , 41987-10-25

العمل الحالي

الكلية التقنية االدارية / موصلالكلية او المعهد

تقنيات ادارة االعمالالقسم

تدريسالمنصب

الخبرة االكاديمية

تاريخ النهايةتاريخ البدايةالدولةالمدينةالجامعةالقسمالمنصبالتسلسل

لحد االن1981-11-28العراقالموصلالتقنية الشماليةتقنيات ادارة االعمالتدريسية1

الشهادات

الشهادةالتسلسل

بكالوريوس من قسم ادارة االعمال - جامعة الموصل - الموصل العراق 1981 - التخصص الدقيق -1

ماجستير من قسم ادارة االعمال - بغداد - بغداد العراق 1987 - ادارة االعمال التخصص الدقيق ادارة الموارد البشرية -2

دكتوراه من قسم ادارة االعمال - جامعة الموصل - الموصل العراق 2006 - ادارة الموارد البشرية التخصص الدقيق ادارة3
الموارد البشرية -
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االهتمامات البحثية

االهتمامات البحثيةالتسلسل

ادارة الموارد البشرية - تسويق-1

البحوث في المجالت العربية

البحثالتسلسل

نوال يونس ال مراد " المساهمة النسوية بالتنمية دراسة في الموقع السياسي واالقتصادي للمرأة العراقية " مجلة تنمية1
الرافدين 40 1993.

نوال يونس ال مراد " اتجاهات العاملين نحو سياسة التحفيز المادي بالتطبيق على معمل األلبسة الوالدية " مجلة2
تنمية الرافدين 52 1994.

نوال يونس ال مراد " العوامل المؤثرة في مهارة التفويض لدى القيادة اإلدارية بالتطبيق على مديري المنظمات العراقية3
في محافظة نينوى " مجلة تنمية الرافدين 62 2000.

نوال يونس ال مراد " بعض محددات الرضا الوظيفي دراسة تطبيقية لعينة من موظفي المعاهد الفنية العراقية " مجلة4
تنمية الرافدين 62 2001.

نوال يونس ال مراد " الصراع وعالقته بالوالء التنظيمي للتدريس�ن في منظمات التعليم العالي " مجلة التربية والعلم5
.2001 33

نوال يونس ال مراد " العمل وأثره في سلوك الفرد دراسة تطبيقية في معمل البان الموصل " مجلة التقني 105 615
.2002

نوال يونس ال مراد " تأثير النمط القيادي في الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس دراسة تطبيقية على عينة من7
مديري التعليم العام في محافظة نينوى " مجلة التقني 6 21 2002.

نوال يونس ال مراد " العوامل المؤثرة في تطبيق برنامج جودة الخدمة الصحية دراسة استطالعية مقارنة في عينة من8
المستشفيات الحكومية واألهلية " مجلة بحوث مستقبلية 20 2007.

نوال يونس ال مراد " األمن اإلنساني والتحديات البيئية " مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية 10 4 9.2008

نوال يونس ال مراد " الثقافة المنظمية ودورها في تعزيز اإلبداع الفردي / دراسة ألراء عينة من اعضاء هيئة تدريسي10
المعهد التقني بالموصل " مجلة تنمية الرافدين 2008.

نوال يونس ال مراد " اثر رأس المال الفكري في تحسين االداء المنظمي " مجلة دراسات اقتصادية 11.2011

نوال يونس ال مراد " دور عمليات ادارة المعرفة في تعزيز ادارة االداء " مجلة الدراسات االدارية 12.2011

نوال يونس ال مراد " معا�ر اخالقيات العمل واثرها في تقديم الخدمة االلكترونية " مجلة االدارة واالقتصاد 13.2011

نوال يونس ال مراد " تأثير عمليات إدارة المعرفة على األداء التنظيمي: دراسة تجريبية في العراق معهد التعلم التقني "14
مجلة الخليج العربي/مركز دراسات الخليج العربي 2012.
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نوال يونس ال مراد " نظام الحجز االلكتروني مدخل لتطبيق اإلدارة اإللكترونية /نموذج مقترح في الخطوط الجوية15
العراقية/محافظة نينوى " مجله دوريه تصدر عن كلية االدارة واالقتصاد /جامعة البصرة 2013.

نوال يونس ال مراد " اثر القيم التنظيمية في االداء الوظيفي " المجلة العلمية/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت16
.2013

نوال يونس ال مراد " هندسة الموارد البشرية في التربية والتعليم واثرها في تطوير مجتمعات المعرفة " الجمعية17
التونسية للجودة في التربية 23 2019.

البحوث في المؤتمرات العربية

البحثالتسلسل

نوال يونس ال مراد " التنمية البشرية في العراق " المؤتمر الدوري الثاني لالقتصاد والتنمية في جمهورية مصر العربية1
القاهرة مصر 1989.

نوال يونس ال مراد " دور االلتزامات االخالقيه في تعزيز التسويق االبتكاري/دراسة تحليليه ألراء عينه من مديري2
ورؤساء أقسام الشركة ألعامه لصناعة االلبسة الجاهزه " المؤتمر العلمي الجامعه االردنيه بالتعاون مع جامعة القدس

المفتوحة عمان االردن 2018.

نوال يونس ال مراد " االداره االلكترونيه بين المعوقات والتطبيق " المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك /االعمال3
واالدارة االلكترونية وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة عمان االردن 2019.

Curriculum Vitae

Personel Information

NameNawal Yonis

Born Date1958-03-27

Born PlaceMosul

GenderMale

Marital StatusMarried

Contact Information
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Address Iraq Mosul

email nawal_yonis@ntu.edu.iq

phone 009647701618144

whatsApp 009647701618144

viber 009647701618144

ResearchGate ResearchGate Profile link ()

Linkedin Linkedin Profile link ()

GoogleScholar GoogleScholar Profile link ()

publons publons Profile link ()

ORCID ORCID Profile link ()

Languages

Num. Language Level

1 Arabic Native language

Scientific title

Num Scientific title

1 professor from Foundation of Technical Education , 26-12-2011

2 Assistant professor from Foundation of Technical Education , 24-6-2001

3 Lecture from Foundation of Technical Education , 22-5-1996

4 Assistant Lecturer from Foundation of Technical Education , 25-10-1987

Work Place

Work Place Technical College of Management / Mosul

Department Business management techniques
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Position teaching

Academic Work Experience

Num Position Department University city country Start
Date

End
Date

1 teaching Business management
techniques

Northern Technical
University

Mosul Iraq 28-11-
1981

لحد
االن

Certification

Num. Certification

1 Bachelor department of Business management - University Of Mosul - Mosul Iraq 1981 - in -

2 Masters department of Business management - Baghdad - Baghdad Iraq 1987 - Business Management in
Human Resource Management -

3 Ph.D. department of Business management - University Of Mosul - Mosul Iraq 2006 - Human Resource
Management in Human Resource Management -

Interest field

Num. Interest field

1 Human Resource Management- marketing

Research in Arabic Journals

Num Research in Arabic Journals

1 nawal yonis " Feminist Contribution to Development A study on the political and economic position of
Iraqi women " Al-Rafidain Development Journal 40 1993.

2 nawal yonis " Attitudes of workers towards the policy of financial incentives by applying to the
maternity clothes laboratory " Al-Rafidain Development Journal 52 1994.
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3 nawal yonis " Factors affecting the skill of delegation of the administrative leadership, applying to the
directors of Iraqi organizations in Nineveh Governorate " Al-Rafidain Development Journal 62 2000.

4 nawal yonis " Some determinants of job satisfaction: An applied study of a sample of Iraqi technical
institutes " Al-Rafidain Development Journal 62 2001.

5 nawal yonis " Conflict and its relationship to the organizational loyalty of teaching staff in higher
education organizations " Journal of Education and Science 33 2001.

6 nawal yonis " Work and its impact on individual behavior: an applied study in the Mosul dairy lab "
Technical Journal 105 15 2002.

7 nawal yonis " The effect of leadership style on job satisfaction of faculty members, an applied study on
a sample of public education managers in Nineveh Governorate " Technical Journal 6 21 2002.

8 nawal yonis " Factors affecting the implementation of the health service quality program: a comparative
exploratory study in a sample of governmental and private hospitals " Journal of Futuristic Research 20
2007.

9 nawal yonis " Human security and environmental challenges " Tikrit Journal of Administrative and
Economic Sciences 10 4 2008.

10 nawal yonis " Organizational culture and its role in promoting individual creativity / a study of the
opinions of a sample of faculty members of the Technical Institute in Mosul " Al-Rafidain Development
Journal 2008.

11 nawal yonis " The effect of intellectual capital on improving organizational performance " Journal of
Economic Studies 2011.

12 nawal yonis " The role of knowledge management processes in enhancing performance management "
Journal of Management Studies 2011.

13 nawal yonis " Work ethics standards and their impact on electronic service provision " Journal of
Management and Economics 2011.

14 nawal yonis " Impact of Knowledge Management Processes on Organiztional Performance : An
Empiricical Study in Iraq Instute of technical Learning " Gulf Arab Journal / Center for Arab Gulf Studies
2012.

15 nawal yonis " The electronic reservation system is an introduction to the application of electronic
management / a proposed model in Iraqi Airways / Nineveh Governorate " Periodical published by the
Faculty of Administration and Economics / University of Basra 2013.

16 nawal yonis " The effect of organizational values on job performance " Scientific Journal / Faculty of
Administration and Economics / University of Tikrit 2013.

17 nawal yonis " Human resource engineering in education and its impact on developing knowledge
societies " Tunisian Association for Quality in Education 23 2019.

Research in Arab conferences
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Print CV - طباعة

Num Research

1 نوال يونس ال مراد " التنمية البشرية في العراق " المؤتمر الدوري الثاني لالقتصاد والتنمية في جمهورية مصر العربية
.القاهرة مصر 1989

2 نوال يونس ال مراد " دور االلتزامات االخالقيه في تعزيز التسويق االبتكاري/دراسة تحليليه ألراء عينه من مديري ورؤساء
أقسام الشركة ألعامه لصناعة االلبسة الجاهزه " المؤتمر العلمي الجامعه االردنيه بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة
.عمان االردن 2018

3 نوال يونس ال مراد " االداره االلكترونيه بين المعوقات والتطبيق " المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك /االعمال
.واالدارة االلكترونية وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة عمان االردن 2019
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