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       هحوذ هصطفً حظُي حظي    ن:ــــــــــاالطــ

 1796/  11/  5 :دحارَخ الوُـال

 ًٌُىي :هكاى الىالدة

 هخشوج  الحالت الشوجُت:

 ولذ واحذ فقظ  :ذد األوالدــعـــ

 ًظن الوعلىهاث االدارَت :صـصـخـخــال

 هقزر قظن ًظن الوعلىهاث االدارَت :وٌصبالـ

 هذرص :الذرجت العلوُت

 جاهعت الوىصل / كلُت االدارة واالقخصاد  عٌىاى العول:

  هاحف العول:

  الوىباَل:

 asha.mustafa@yahoo.com   ،Mohamed_hasan@uomosul.edu.iq :كخزوًٍاإللالبزَذ 

 Mohamed_hasan/https://www.researchgate.net/profile :رابظ الصفحت الشخصُت

 / ادارة الوىارد البشزَتاالدارة االطخزاحُجُت / ادارة الوعزفت  الخخصصاث الوهخن بها:
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 الوؤهالث العلوُت :أوالا   

 

  : الخذرج الىظُفٍثاًُاا  

 

 الخذرَض الجاهعٍ: ثالثاا  

 الً -هي  الفخزة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكلُت( ث

 حخً االى 2006 الوىصل كلُت االدارة واالقخصاد 1

 2014-2013 هعهذ الخقٌٍ / حلعفز الوعهذ الخقٌٍ االدارٌ 2

 

 

 

 

 تالذرج

 العلوُت

 الخارَخ تالكــلُــــ تالجاهع

 1/11/1771 االدارة واالقخصاد الوىصل بكالىرَىص

 5/5/2004 الدارة واالقخصاد الوىصل الواجظخُز

 15/1/2016 الدارة واالقخصاد الوىصل الذكخىراٍ

    أخزي

 الً –الفخزة هي  تالجه تالىظُف ث

 30/3/2006 -4/12/2005 الكلُت الخقٌُت الوىصل حذرَظٍ 1

 حخً االى 30/3/2006 كلُت االدارة واالقخصاد حذرَظٍ 2
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 قوج بخذرَظها ٍ: الوقزراث الذراطُت الخرابعاا   

 الظٌـــــت الوـــــادة القظـــن ث

  2002 -2005 ايٍ انًؼهىيبد َظى انًؼهىيبد االداريخ 1

 حزً االٌ -2006 َظى انًؼهىيبد انًزمذيخ َظى انًؼهىيبد االداريخ 2

 َظى انًؼهىيبد االداريخ 3
ركُىنىجيب انًؼهىيبد/ َظى انًؼهىيبد انزسىيميخ/ 

 اسبنيت انجحش انؼهًي
2015- 2012 

 ادارح االػًبل 4
ركُىنىجيب انًؼهىيبد/اسبنيت انجحش يجبدي االدارح/ 

 انؼهًي / يهبراد انحبسىة
2015- 2012 

 2012 -2015 يجبدي االدارح/ يهبراد انحبسىة انًحبسجخ 5

 2012 -2015 يجبدي االدارح االلزصبد 6

 2012 -2015 االداريخاسبنيت انجحش انؼهًي/ َظى انًؼهىيبد  االدارح انصُبػيخ 2

 2012 -2015 َظى انًؼهىيبد انزسىيميخ انجحش انؼهًي/ اسبنيت ادارح انزسىيك 8

 

 علُها جالخٍ أشزف( الواجظخُز رطائل ،اطزوحاث الذكخىراٍ)خاهظاا:  

 الظٌــت القظـــن او الذبلىم اطن األطزوحت أو الزطالت ث

1 
رشخيص يؼىلبد رطجيك خذيبد انحكىيخ اإلنكزروَيخ في يذيريخ 

 جىازاد دهىن

 2018 االداريخَظى انًؼهىيبد 

2    

 

 

 

 

 



 

 

 العلوٍوسارة الخعلُن العالٍ والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

 فُها جالخٍ شاركالعلوُت والٌذواث الوؤحوزاث طادطاا:   

 ًىع الوشاركت  اًعقادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(

1 
نزىافك ثيٍ انؼُبصر انزؼهيًيخ وانًزطهجبد انزمُيخ نهزؼهيى ا

االنكزروَي: دراسـخ اسـزطالػيخ نهزُجؤ في إيكبَيخ رطجيك انزؼهيى 

 االنكزروَي في جبيؼخ انًىصم

 ثبحش انجبيؼخ انزطجيميخ/ االردٌ 2002

2 
اَؼكبسبد األداء انًزًيس نهكبدر انزذريسي في رحميك جىدح 

انجبيؼي:دراسخ اسزطالػيخ ألراء ػيُخ يٍ رذريسي كهيخ انزؼهيى 

 اإلدارح وااللزصبد / جبيؼخ انًىصم

 ثبحش انجبيؼخ انًسزُصريخ 2011

3 
اَؼكبسبد جىدح رصًيى َظبو انًؼهىيبد االداريخ في رحميك 

اهذاف انُظبو: دراسخ اسزطالػيخ في ػيُخ يٍ انىحذاد االداريخ 

 في ثؼض كهيبد جبيؼخ انًىصم

 ثبحش جبيؼخ جهبٌ 2014

4 
 ISOَحى دػى انمطبع انًصرفي ثبػزًبد انًىاصفخ انذونيخ 

في حًبيخ انًؼهىيبد انًصرفيخ: دراسخ حبنخ في   12222

 يصرف انرشيذ/ يحبفظخ كركىن

 ثبحش جبيؼخ كرثالء 2012

5 
THE ROLE OF DATA MINING ON THE 

SUCCESSFUL CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT 

انًؼهذ انذوني نهجحىس انؼهًيخ /  2012

 انهُذ

 ثبحش

6 
اَؼكبسبد االسزضًبر في ركُىنىجيب انًؼهىيبد في رًكيٍ 

يرركساد جىدح انزؼهيى انؼبني: دراسخ حبنخ في كهيخ انهُذسخ /  

 جبيؼخ انًىصم

2018 
           

 ثبحش جبيؼخ كرثالء           

2 
انًسزذايخ في الهيى رشخيص انؼىايم انًؤصرح في انسيبحخ 

كىردسزبٌ انؼراق/ دراسخ اسزطالػيخ نؼذد يٍ انًؤسسبد 

 انسيبحيخ

2018 
يؤرًر ارحبد االحصبئييٍ انؼرة / 

 االردٌ
 ثبحش

8 
كخبرطخ طريك نحىكًخ خذيبد  ITILاػزًبد اًَىرط 

 Speed wayركُىنىجيب انًؼهىيبد: دراسخ حبنخ في شركخ 

 نزىزيغ خذيبد االَزرَذ/ يحبفظخ كركىن

يؤرًر انؼهًي انذوني انسبدش  2018

 نهجبيؼخ االردَيخ

 ثبحش

2 
َحى حىكًخ ركُىنىجيب انًؼهىيبد ثبالػزًبد ػهً يجبالرهب 

نالرصبالد  Speed Wayاالسزراريجيخ: دراسخ حبنخ في شركخ 

 وخذيبد االَزرَذ

يؤرًر انؼهًي انذوني انزبسغ نشجكخ  2018

 انًؤرًراد انؼرثيخ/ اسطُجىل

 ثبحش

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

ورشخ ػًم)انجيئخ االلزصبديخ نًحبفظخ َيُىي/ انىالغ 

 وانطًىح(
انذورح انسُىيخ االلزصبديخ نهذول انُبطمخ ثبنهغخ 

 رركيب/ًًانزركيخ

  ورشخ ػًم )انكهرثبء خذيخ وججبيخ(

  انؼهًيخ انطالثيخانُذواد 
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 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً  

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة الجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌةًكتابًالشكرًاو ت

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 1

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 2

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 3

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 4

 7002 االدارة واالقتصادعميد كلية  كتاب شكر 5

 7000 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 6

 7000 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 9

 7000 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 1

 7000 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 7

 7000 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 10

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 11

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 12
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 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 13 

 0002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 14

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 15

 7002 واالقتصاد عميد كلية االدارة كتاب شكر 16

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 19

 7002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 11

 7000 عميد كلية االدارة واالقتصاد شهادة تقديرية 17

 7002 رئيس جامعة العلوم التطبيقية شهادة تقديرية 20

 7002 رئيس جامعة القدس المفتوحة شهادة شكر وتقدير 21

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

 ISO 2000-7000 7002فعالية نظام المعلومات االدارية ونظام ادارة الجودة  0

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 انهغخ انؼرثيخ .1

 انهغخ االَكهيسيخ .2

 انهغخ انزركيخ .3

             


