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 انمؤهالخ انعهميح :أوالا   

 

  : انرذرج انىظيفيثاوياا  

 

 : انرذريض انجامعيثانثاا  

 انً -مه  انفرزج انجامعح انجهح )انمعهذ / انكهيح( خ

 6176مه   جامعح انمىصم كهيح االدارج واالقرصاد 7

 قمد ترذريظها ي: انمقزراخ انذراطيح انرراتعاا  

 انظىـــــح انمـــــادج انقظـــم خ

 6171-6176 امه انمعهىماخ وظم انمعهىماخ االداريح 7

 6171-6176 اوظمح انشثكاخ واالذصاالخ وظم انمعهىماخ االداريح 6

 C++ 6171-6179انثزمجح تهغح  وظم انمعهىماخ االداريح 3

 حانذرج

 انعهميح

 انراريخ حانكــهيــــ حانجامع

 6177 كهيح االدارج واالقرصاد ح انمىصمجامع تكانىريىص

 6176 كارديف ميرزوتىنيران كارديف ميدجامعح  انماجظريز

    انذكرىراي

    أخزي

 انً -انفرزج مه  حانجه حانىظيف خ

 6175-6176 كهيح االدارج واالقرصاد مظاعذ تاحث 7

 6179-6176 االدارج واالقرصادكهيح  مذرص مظاعذ 6
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 6179-6171 كىرص اول  مهاراخ انحاطىب ادارج اعمال  4 

 6179-6171 مهاراخ انحاطىب كىرص ثاوي ادارج اعمال  5

 C++ 6179-6178انثزمجح تهغح  وظم انمعهىماخ االداريح 6

 

 عهيها دانري أشزف( انماجظريز رطائم ،اطزوحاخ انذكرىراي)خامظاا:  

 انظىــح مـــانقظ األطزوحح أو انزطانح اطم خ

7    

6    

 فيها دانري شاركانعهميح وانىذواخ  انمؤذمزاخطادطاا:  

 وىع انمشاركح  اوعقادهامكان  انظىــح انعىىان خ

) تحث / 

تىطرز 

 حضىر(

كربالء انذوني انعبشر )انعهًي انثبنج  7

 عشر(

 ببحج جبيعت كربالء 2112

 حضىر بغذاد 2112 يركز انبيبٌ نهذراسبث وانتخطيظ 6

انتعهيى  انًستًر كهيت االدارة  2112 دورة تطبيقبث االحصبء عهً انحبسىة 3

 واالقتصبد

 رضيحب

انتعهيى  انًستًر كهيت االدارة  MS Access 2112 دورة قىاعذ انبيبَبث 4

 واالقتصبد

 رضيحب

 -كهيت االدارة واالقتصبد  2112 انكهرببء خذيت وجببيت 5

 جبيعت انًىصم

 ببحج

 -كهيت االدارة واالقتصبد  2112-2112 انبيئت االقتصبديت نًحبفظت َيُىي 6

 جبيعت انًىصم

 ببحج

1 
-قسى َظى انًعهىيبث االداريت 2112 انطالبيتانُذوة 

 -كهيت االدارة واالقتصبد 

 جبيعت انًىصم

 يشبركت

9 
انتىعيت يٍ يخبطر فيضبٌ االَهبر 

 وحىادث انسذود

 يشبركت كهيت االدارة واالقتصبد 2112
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 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً  

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاخد

  

 

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1 

The Security Risk Issues of Smart 

Phones on a Global Level 

 (A Case Study of the President of 

the United States, Barack Obama) 

India 7102 

2ً
اعتماد تقنٌة العنقدة المضببة فً تحدٌدد الفدتا  

 .الوراثٌة لثمرة الزٌتون
 7106 اربٌل

3 

العالقةةةةن نةةةةلم لوةةةةا الرعتيرةةةةصن ا  ةةةة  ا ل لن ي ةةةةل  
القةةة ا ان ا  ةةة  ا ل لن الر ةةة ةلن ية ا ةةةن اللةةةن  ةةةل  
القةةةةةةةة ا ان الر ةةةةةةةة ةلن لر ةةةةةةةة   الري ةةةةةةةة  لت لرلةةةةةةةةن 

 يا   ثرص (.

 7102 كربالء

4 

End User Computing Risk 

Management of Spreadsheet Errors - 

A Case Study of Cymru Capital 

Investments. 

 7102-7102 

ً

اعتماد تقنٌة المنطق المضبب فً ترشٌد 

 استهالك الطاقة الكهربائٌة وجباٌتها

الٌة استهالك الطاقة الكهربائٌة وجباٌتها فً )

 (برٌطانٌا أنموذجا

 7102 الموفلجامعة 
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ً
الحوكمة االقتفادٌة وثاثٌرها فً التطور 

 االقتفادي فً محافظة نٌنوى.
 7102 جامعة الموفل

 

انعكاس وسائل التوافل االجتماعً لتعزٌز 

دراسة  -ادارة عالقة الزبائن االجتماعٌة 

استطالعٌة لعدد من المدارس االبتدائٌة االهلٌة 

 فً مدٌرٌة تربٌة نٌنوى

 7102-7102 جامعة الموفل

 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

1.  

 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًالشكرًكتبعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

 كتاب شكر وتقدٌر 7
مكتب السٌد رئٌس 

 الوزراء
7106 

 رئٌس الجامعة 4كتب شكر وتقدٌر عدد  6
للتترة من 

 7102الى 7106

 كتاب شكر وتقدٌر 3
 -عمٌد كلٌة كاردٌف 

 برٌطانٌا
7106 

 5كتب شكر وتقدٌر عدد  4
عمٌد كلٌة االدارة 

 واالقتفاد

للتترة من 

 7104الى 7107

 7عدد  كتاب شكر وتقدٌر 5
عمٌد كلٌة االدارة 

 واالقتفاد
7106-7102 

6 
االدارة عمٌد كلٌة  اعًبل انهجُت االيتحبَيت.

 واالقتفاد
7102 
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 1 
عمٌد كلٌة االدارة  .حًهت رعبيت بسًت يتيى

 واالقتفاد
7102 

9 
عمٌد كلٌة االدارة  برَبيج االيكسم نهجُت االيتحبَيت .

 واالقتفاد
7102 

8 
عمٌد كلٌة االدارة  احتفبنيت انقسى بيىو انجبيعت.

 واالقتفاد
7102 

71 
عمٌد كلٌة االدارة  االداريت. انًعهىيبثَذوة انقسى انطالبيت نقسى َظى 

 واالقتفاد
7102 

77 

 تجهيز يختبراث انحبسىة نالقسبو انعهًيت في كهيتُب.
عمٌد كلٌة االدارة 

 واالقتفاد
7102 

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

0   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 انعربيت. .7

 االَكهيزيت. .6

 


