
 

 

 وسارح انزؼهيم انؼبني وانجذث انؼهمي
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 خانذاري حانظيز
 

 

 

 

   مضز دبمذ صبنخ        م:ــــــــــاالطــ

 7/9/2993  :دربريخ انميـال

 شيخبن/ انمىصم  :انىالدحمكبن 

 مزشوج   انذبنخ انشوجيخ:

 ثالثخ  :ذد األوالدــػـــ

 وظم انمؼهىمبد االداريخ  :صـصـخـزــان

 -   :مىصتانـ

 مذرص مظبػذ :انذرجخ انؼهميخ

 جبمؼخ انمىصم/ كهيخ االدارح واالقزصبد ػىىان انؼمم:

 -  هبرف انؼمم:

  انمىثبيم:

 modhar_hamed@uomosul.edu.iq :كززووياإلنانجزيذ 

 :راثظ انصفذخ انشخصيخ

 , رزكيت انذبطىةواالرصبالد انذبطىة, ركىىنىجيب انمؼهىمبد انزخصصبد انمهزم ثهب:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 انمؤهالد انؼهميخ :أوالا   

 

  : انزذرج انىظيفيثبويبا  

 : انزذريض انجبمؼيثبنثبا  

 انً -مه انفززح  انجبمؼخ انجهخ )انمؼهذ / انكهيخ( د

 انً االن -32/6/3125 انمىصم كهيخ االدارح واالقزصبد 2

 قمذ ثزذريظهب ي: انمقزراد انذراطيخ انزراثؼبا  

 انظىـــــخ انمـــــبدح انقظـــم د

 3127-3127 ركىىنىجيب انمؼهىمبد وظم انمؼهىمبد االداريخ 2

 3127-3127 ارصبالد وظم انمؼهىمبد االداريخ 3

 3129-3127 رزكيت دبطىة وظم انمؼهىمبد االداريخ 4

 office 3127-3129رطجيقبد  قظم االقزصبد 5

 windows 7 3129-3129دبطىة  ادارح االػمبل 6

 

 خانذرج

 انؼهميخ

 انزبريخ خانكــهيــــ خانجبمؼ

 27/7/3117 االدارح واالقزصبد انمىصم ثكبنىريىص

 32/6/3125 االدارح واالقزصبد انمىصم انمبجظزيز

 - - - انذكزىراي

 انً -انفززح مه  خانجه خانىظيف د

 29/4/3122 -29/4/3117 جبمؼخ انمىصم/ كهيخ االدارح واالقزصبد مظبػذ ثبدث 2

 32/6/3125-29/4/3122 جبمؼخ انمىصم/ كهيخ االدارح واالقزصبد ثبدث 3

 انً االن -32/6/3125 االدارح واالقزصبد جبمؼخ انمىصم/ كهيخ مذرص مظبػذ 4
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 ػهيهب ذانزي أشزف( انمبجظزيز رطبئم ,اطزودبد انذكزىراي)خبمظبا:   

 انظىــخ مـــانقظ األطزودخ أو انزطبنخ اطم د

2 - - - 

 فيهب ذانزي شبركانؼهميخ وانىذواد انمؤرمزاد طبدطبا:  

 وىع انمشبركخ  اوؼقبدهبمكبن  انظىــخ انؼىىان د

) ثذث / ثىطزز 

 دضىر(

انظبدص ثؼىىان  )رذذيبد انمؤرمز انؼهمي  2

ػمم انمىظمبد انؼزاقيخ في ظم مزطهجبد 

 انجىً انزذزيخ وانزىميخ االقزصبديخ(
3124 

جبمؼخ انمىصم / كهيخ 

 اإلدارح واإلقزصبد
 ثذث

3 
انىذوح انؼهميخ نقظم وظم انمؼهىمبد 

اإلداريخ ثؼىىان )رطجيقبد وظم 

انمؼهىمبد اإلداريخ في اإلدارح 

 انمؼبصزح (

جبمؼخ انمىصم / كهيخ  3129

 اإلدارح واإلقزصبد

 ثذث

ورشخ ػمم قظم اإلقزصبد ثؼىىان  4

)انجيئخ اإلقزصبديخ نمذبفظخ 

 ويىىي .. انىاقغ وانطمىح(

جبمؼخ انمىصم / كهيخ  3129

 اإلدارح واإلقزصبد

 ورقخ ػمم

ورشخ ػمم قظم انزظىيق ثؼىىان  5

)انزظىيق انذوائي في مذبفظخ 

 انىهىض(ويىىي / انىاقغ وطجم 

جبمؼخ انمىصم / كهيخ  3129

 اإلدارح واإلقزصبد

 مشبرك

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاخد

حضور الندوة )مخاطر السدود والفيضانات( التي أقامتها 
منظمة الهالل األحمر العراقي في كمية اإلدارة واإلقتصاد / 

 جامعة الموصل

المغة العربية المقامة في كمية  المشاركة في دورة سالمة
 اآلداب / جامعة الموصل

 

المشاركة في الورشة التدريبية )مهارات كتابة التقرير 
الصحفي ( التي أقامها مركز نينوى لإلستشارات والبحوث 

 في كمية الحقوق /جامعة الموصل

 

المشاركة في دورة طرائق التدريس المقامة في مركز 
تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي / جامعة 

 الموصل 

 
المشاركة في دورة مهارات المغة اإلنكميزية )توفل( المقامة 

 في كمية اآلداب / قسم المغة اإلنكميزية



 

 

 وسارح انزؼهيم انؼبني وانجذث انؼهمي

 جبمؼخ انمىصم
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ICإجتياز إختبار كفاءة الحاسوب واإلنترنت )
المقام في  (3

 مركز الحاسبة اإللكترونية / جامعة الموصل

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1    

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

1.  

2.  

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

 (41كتب شكر عدد ) 2
عمادة كلية اإلدارة 

 واإلقتصاد

لغاية  7002

7042 

 شهادة تقديرية  3
عمادة كلية اإلدارة 

 واإلقتصاد
7042 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

4   

 اتــاللغًعشرً:ثانًً 

 العربية .2

 اإلنكليزية .3

 


