
 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

  

 

 تالزاحي ةالغيش
 

 

 

 

        بغام عبذالشحوي يىعف   ن:ــــــــــاالعــ

 5795 :دحاسيخ الويـال

 الوىصل :هكاى الىالدة

 هخضوج الحالت الضوجيت:

 أسبعت :ذد األوالدــعـــ

 ًظن الوعلىهاث اإلداسيت :صـصـخـخــال

  :وٌصبالـ

 أعخار هغاعذ :الذسجت العلويت

 جاهعت الوىصل عٌىاى العول:

  هاحف العول:

  الوىبايل:

 bassamyouzbaky@gmail.com :كخشوًياإللالبشيذ 

 :سابظ الصفحت الشخصيت

 الخخصصاث الوهخن بها:

 

 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

  الىظيفي : الخذسجثاًياا  

 

 : الخذسيظ الجاهعيثالثاا  

 الً -هي  الفخشة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكليت( ث

 55/5/5006 جاهعت الوىصل اإلداسة واالقخصاد 5

5    

3    

4    

5    

6    

9    

8    

 تالذسج

 العلويت

 الخاسيخ تالكــليــــ تالجاهع

 5778 اإلداسة واالقخصاد جاهعت الوىصل بكالىسيىط

 5005 اإلداسة واالقخصاد جاهعت الوىصل الواجغخيش

 5005 اإلداسة واالقخصاد جاهعت الوىصل الذكخىساٍ

    أخشي

 الً -الفخشة هي  تالجه تالىظيف ث

 5058-5006 جاهعت الوىصل حذسيغي 5



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 قوج بخذسيغها ي: الوقشساث الذساعيت الخسابعاا   

 الغٌـــــت الوـــــادة القغـــن ث

 7002 – 7002 تقنيات المعمومات المعلومات اإلدارية نظم 5

 6002 - 6002 نظم دعم القرارات نظم المعلومات اإلدارية 5

 6002 – 6002 نظم األعمال اإللكترونية نظم المعلومات اإلدارية 3

 7002 - 7002 مبادئ اإلدارة نظم المعلومات اإلدارية 4

 6002 - 6002 دبموم/معمومات األعمالتقنيات  نظم المعلومات اإلدارية 5

 7002 – 7002 /ماجستيرطرائق البحث العممي نظم المعلومات اإلدارية 6

 6006 – 6000 /ماجستيرإدارة نظم المعمومات نظم المعلومات اإلدارية 9

 

 عليها جالخي أششف( الواجغخيش سعائل ،اطشوحاث الذكخىساٍ)خاهغاا:  

 الغٌــت نـــالقغ األطشوحت أو الشعالت اعن ث

5 

تصميم نظام لمساندة قرارات المزيج التسويقي للتجارة 

االلكترونية: دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة 

 األدوية والمستلزمات الطبية.

ًظن الوعلىهاث 

 اإلداسيت
5053 

5 

تصميم نظام مساندة قرارات اإلنتاج والعمليات المستند 

دراسة حالة في الشركة العامة إلى الجداول االلكترونية: 

 لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل

ًظن الوعلىهاث 

 اإلداسيت
5053 

3 

تطبيق قواعد الهندسة البشرية في التعامل مع تقانات 

المعلومات من قبل عمال المعرفة: دراسة حالة في قسم 

 التخطيط والمعلوماتية في جامعة الموصل

ًظن الوعلىهاث 

 اإلداسيت
5054 

4 

دور نظام معلومات استراتيجي في تحقيق ريادة األعمال: 

دراسة حالة في مستشفيات أهلية مختارة في محافظة 

 أربيل

ًظن الوعلىهاث 

 اإلداسيت
5058 

 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 فيها جالخي شاسكالعلويت والٌذواث الوؤحوشاث عادعاا:   

 ًىع الوشاسكت  اًعقادهاهكاى  الغٌــت العٌىاى ث

) بحث / بىعخش 

 حضىس(
5 

معمارية مقترحة لتوظيف 

العصف الذهني االلكتروني 

في التقاط المعرفة: دراسة 

حالة في شركة الحكماء 

لصناعة األدوية والمستلزمات 

 الطبية في نينوى

 بحث جاهعت كشبالء 5053

5 

تشخيص المعوقات المهنية 

وتأثيرها في أداء موظفي 

المعرفة: دراسة استطالعية 

 آلراء عينة من خريجي جامعة

 الموصل

 بحث جاهعت كشبالء 5058

3 

دور القدرات الذهنية اإلبداعية 

في تحقيق األداء المتفوق 

للعاملين: دراسة استطالعية 

آلراء عينة من تدريسيي كلية 

جامعة -اإلدارة واالقتصاد

 الموصل

5058 

للكليت الخقٌيت 

 بغذاد-اإلداسيت

 بحث

 

 األخرى: األنشطة العلمٌة سابعا   

 خارج الكلٌة ل الكلٌةاخد

  الندوة الطالبٌة السنوٌة

  ورشة عمل الكهرباء 

 

 

 

 

 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 أو تطوٌر التعلٌمثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع   

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

 

 لهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌةاعضوٌة  :تاسعا 

0.  

7.  

2.  

 شهادات التقدٌروالجوائز ، كتب الشكرعاشرا :  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقدٌرٌة ت

 72/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 5

 07/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 5

 02/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 3

 01/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 4

 77/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 5

 1/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 6

 71/2/7000 عميد كلية كتاب شكر 9

 01/2/7000 رئيس جامعة كتاب شكر 8

 77/2/7000 عميد كلية كتاب شكر 7

 72/7/7000 عميد كلية كتاب شكر 50

 72/2/7000 عميد كلية كتاب شكر 55



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 2/2/7000 عميد كلية كتاب شكر 55 

 72/2/7007 عميد كلية كتاب شكر 53

 01/1/7007 عميد كلية شكركتاب  54

 71/2/7007 عميد كلية كتاب شكر 55

 02/2/7007 عميد كلية كتاب شكر 56

 72/00/7007 عميد كلية كتاب شكر 59

 02/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 58

 2/1/7002 رئيس جامعة نينوى كتاب شكر 57

 7/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 50

 72/07/7002 عميد كتاب شكر 55

 7/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 55

 00/2/7002 عميد كلية كتاب شكر 53

 

 أو المترجمة الكتب المؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 اتــاللغ ثانً عشر : 

 اللغة العربية .5

 اللغة االنكليزية .5

 

             

 


