
 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

       احمذ سهيز حىفيق محمىد عبذ انىبي    م:ــــــــــاالطــ

 22/6/5791:دحاريخ انميـال

 مىصم :انىالدةمكان 

 مخشوج انحانت انشوجيت:

 خمظت :ذد األوالدــعـــ

 وظم معهىماث اداريت :صـصـخـخــان

 :مىصبانـ

 مذرص :انذرجت انعهميت

 جامعت انمىصم /كهيت االدارة واالقخصاد /قظم وظم انمعهىماث االداريت عىىان انعمم:

 69961296611 هاحف انعمم:

 69961296611 انمىبايم:

 ahmedzuher96@yahoo.com:كخزووياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 انحاطباث ،عهم انىفض      انخخصصاث انمهخم بها:

 

 



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 انمؤهالث انعهميت :أوالا   

 

  : انخذرج انىظيفيثاوياا  

 

 : انخذريض انجامعيثانثاا  

 انً -مه  انفخزة انجامعت انجهت )انمعهذ / انكهيت( ث

 حذ االن انً  22/1/2662 انمىصم كهيت االدارة واالقخصاد 5

 

 

 تانذرج

 انعهميت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجامع

 5777/ 6/ 06 االدارة واالقخصاد جامعت انمىصم بكانىريىص

 2660/  5/ 51 واالقخصاداالدارة  جامعت انمىصم انماجظخيز

 2650/ 2/  55 االدارة واالقخصاد جامعت انمىصم انذكخىراي

 أخزي
IT Essentials :PC 

Hardware and Software    

اكاديمية شبكات الحاسوب)  /
Cisco) 

2667 

 انً -انفخزة مه  تانجه تانىظيف ث

5 
مقزر قظم وظم انمعهىماث 

 االداريت
 5002_5002 واالقخصادكهيت االدارة 

2 
مقرر الدراسات العميا في قسم   

 نظم المعمومات االدارية
  2651-2659 كهيت االدارة واالقخصاد



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 قمج بخذريظها ي: انمقزراث انذراطيت انخرابعاا   

 انظىـــــت انمـــــادة انقظـــم ث

 2652  حقىياث معهىماث االعمال وظم انمعهىماث االداريت 5

 2662 ححهيم وحصميم وظم انمعهىماث  وظم انمعهىماث االداريت 2

 2661 انمعهىماثحكىىنىجيا  وظم انمعهىماث االداريت 0

 2659 ادارة معزفت وظم انمعهىماث االداريت 2

 2659 ادارة انمىارد انبشزيت وظم انمعهىماث االداريت 1

 

 عهيها جانخي أشزف( انماجظخيز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراي)خامظاا:  

 انظىــت مـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطم ث

5 

قانة المعلومات ت

على  واالتصاالت وتأثيرها

دراسة  -ضغوط العمل 

استطالعية الراء عينة من 

تدريسي كلية االدارة 

 واالقتصاد

 2659 وظم انمعهىماث االداريت

 

 

 

 

 



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 فيها جانخي شاركانعهميت وانىذواث انمؤحمزاث طادطاا:   

 وىع انمشاركت  اوعقادهامكان  انظىــت انعىىان ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

5 
لكمية المؤتمر الدولي الخامس 

 االدارة واالقتصاد

 بحث جامعة كربالء 2650

2 
المؤتمر العممي السنوي 

 السادس

2650 
كمية االدارة واالقتصاد 

 جامعة الموصل

 بحث

 2651 المؤتمر العممي السنوي  الثالث 0

كمية االدارة واالقتصاد 

 جامعة تكريت

 بحثيه

2 

المؤتمر العممي السادس 

المشترك بين الجامعة االردنية 

وجامعة القدس المفتوحة 

)مستجدات العموم االدارية 

واالقتصادية ودورىا في تحسين 

 اداء المؤسسات(

 بحث الجامعة االردنية 2651



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 

 2651 المؤتمر العممي الرابع 1

الكمية التقنية االدارية 

 /بغداد

 بحث

6 
وذوة قظم وظم انمعهىماث 

 االداريت 

2651 
كهيت االدارة 

 واالقخصاد

 بحثيه 

9     

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

مناقشة العديد من بحوث التخرج في الدراسات 
 األولية والعميا

 

  القاء محاضرات في التعميم المستمر

 

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1 

دور مخرجات نظم معمومات الموارد البشرية  في 
صياغة استراتيجية ادارة الموارد البشرية /دراسة 

الراء عينة من مسؤولي الموارد البشرية في جامعة 
 الموصل

مجمة تكريت لمعموم 
 االدارية واالقتصادية

8002 

2 

تحديد مستويات االستفادة من نظم اتمتة 
استطالعية الراء عينة من موظفي دراسة /المكاتب

 المكاتب في دائرة صحة نينوى

 8000 مجمة تنمية الرافدين



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 

3 

معايير مقترحة لتقويم موثوقية المحتوى المعموماتي 
لممواقع في الشبكة الدولية لممعمومات )االنترنت(/ 
 دراسة لتحميل مضمون عدد من المواقع االلكترونية

 8000 مجمة تنمية الرافدين

4 
استخدام العصف الذىني التقاط المعرفة في اطار 

  االلكتروني

المؤتمر الدولي الخامس 
لكمية االدارة واالقتصاد 

 جامعة كربالء

8002 

5ً

في تطوير تطبيقات المستفيد النيائي  مكيندور الت
دراســة استطالعية / من أنظمة المعمومات اإلدارية

اإلدارية في تحميمية آلراء عينة من مسؤولي الشعب 
 كميات جامعة الموصل

المؤتمر العممي السنوي 
السادس/كمية االدارة 
واالقتصاد جامعة 

 الموصل

8002 

6ً

دور التفكير ما وراء المعرفي في حل المشكالت 
دراسة / لدى محممي نظم المعمومات اإلدارية

استطالعية آلراء عينة من محممي النظم في عدد 
 من كميات جامعة الموصل

مجمة التنمية االدارية  
 والمعموماتية

8002 

7ً

مدى االستجابة لتطبيق فمسفة الرشيق في أنظمة 
دراسة حالة في كمية اإلدارة  / المعمومات اإلدارية

 واالقتصاد في جامعة الموصل

مجمة التنمية االدارية 
 والمعموماتية

8002 



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 

8ً

مي لمحممي النظم في تحقيق يدور االلتزام التنـظ
دراسة اإلدارية /المعمومات  أنظمةجودة تصميم 

استطالعية آلراء عينة من محممي النظم في عدد 
 من كميات جامعة الموصل

مجمة كركوك لمعموم 
 االدارية واالقتصادية

8002 

9ً

نجاح أنظمة  وانعكاساتو فيالتعمم ألمنظمي 
دراسة استطالعية آلراء عينة  /المعمومات اإلدارية

 من المستفيدين في عدد من كميات جامعة الموصل

مجمة تكريت لمعموم 
 االدارية واالقتصادية

8002 

11ً

دور التفكير االبداعي في تطوير تطبيقات المستفيد 
دراســة / النيائي من أنظمة المعمومات اإلدارية

استطالعية تحميمية آلراء عينة من مسؤولي الشعب 
 اإلدارية في كميات جامعة الموصل

المؤتمر العممي السنوي  
كمية االدارة /الثالث 

 واالقتصاد جامعة تكريت
8002 

11ً

المستفيد النيائي بين استيالك المعمومات وتطوير 
دراسة نظرية / تطبيقات نظم المعمومات االدارية

تحميمية لكيفية تحول المستفيد النيائي من مستيمك 
المعمومات االدارية الى مطور  لمخرجات انظمة

 لتطبيقات انظمة المعمومات االدارية

مجمة التنمية االدارية 
 والمعموماتية

8002 

12ً
انعكاس لوحات عدادات االعمال في التمكين 

 المنظمي: دراسة تحميمية

المؤتمر العممي السنوي  
كمية االدارة   الثالث  /

 واالقتصاد جامعة تكريت
8002 



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 

13ً

 االبداعي التفكير عمى واثره االداري التمكين
 من عينة الراء تحميمية استطالعية لمعاممين / دراســة

 الموصل جامعة كميات في االدارية الشعب مسؤولي

المؤتمر العممي السادس 
المشترك بين الجامعة 
االردنية وجامعة القدس 
المفتوحة )مستجدات 

العموم االدارية 
واالقتصادية ودورىا في 

 اداء المؤسسات(تحسين 

8002 

14ً

 االداء تحقيق في االبداعية الذىنية  القدرات دور
 عينة آلراء استطالعية / دراســة  لمعاممين المتفوق

 الموصل جامعة واالقتصاد االدارة كمية تدريسيي من

المؤتمر العممي 
/الكمية التقنية الرابع

 االدارية /بغداد .

 

8002 

 

 العلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةلهٌئاتًاعضوٌةًً:تاسعا 

1.  

2.  

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةً ت

 التقدٌرٌة
 السنة الجهةًالمانحة

 مقرر قسم 5
 كلية االدارة واالقتصاد

 /جامعة الموصل
8002 



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 

 اعمال اللجنة االمتحانية  2
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل

- 8002من

8008 

-8002ومن 

8002 

 جرد  0
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 اشراف على التدريب الصيفي 2
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 ITدورة   1
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 اشراف على التدريب الصيفي 6
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8008 

 اشراف على التدريب الصيفي 9
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 بسمة يتيم 1
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

7 
تطبيق نظام االمتحانات االلكتروني 

 الوزارة المعتمد من

/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 التدريباشراف على طلبة  56
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 اشراف على طلبة التدريب 55
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 



 

 

 وانبحث انعهميوسارة انخعهيم انعاني 

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 

 نظم المعلومات االدارية اعمال ندوة قسم 52
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 احتفالية يوم الجامعة 50
/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

52 
في المؤتمر العلمي السادس في  مشاركة

 كلية االدارة واالقتصاد 

/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

 8002 كلية االدارة واالقتصاد/تكريت اعمال المؤتمر العلمي الثالث  51

56 
مشاركة في ندوة قسم نظم المعلومات 

 االدارية

/جامعة كلية االدارة واالقتصاد

 الموصل
8002 

59 
مشاركة في المؤتمر الدولي العلمي 

 السادس المشترك  

الجامعة االردنية وجامعة 

 القدس
8002 

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

0   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 العربية .5

 االنكليزية .2

 

             


