
 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 خايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ اندىدج وذمىَى االداء
 

  

 

 حانزاذُ جانغُش
 

 

 

 

          فشاج َغًُش فشج خثش انشًشٌ ى:ــــــــــاالعــ

 42/01/0892 :دذاسَخ انًُـال

 ذهؼفش-َُُىي :يكاٌ انىالدج

 يرضوج انحانح انضوخُح:

 4 :ذد األوالدــػـــ

 َظى انًؼهىياخ اإلداسَح :صـصـخـرــان

 :ًُصةانـ

 يذسط يغاػذ :انذسخح انؼهًُح

 خايؼح انًىصم ػُىاٌ انؼًم:

 10301201308 هاذف انؼًم:

  انًىتاَم:

 faraj.shammry@yahoo.com :كرشوٍَاإلنانثشَذ 

  :ساتظ انصفحح انشخصُح

 إداسج االػًال، إداسج انرغىَك، إداسج انًىاسد انثششَح انرخصصاخ انًهرى تها:

 

 

 
 

 

ا



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 خايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ اندىدج وذمىَى االداء
 

 انًؤهالخ انؼهًُح :أوالا   

 

  : انرذسج انىظُفٍثاَُاا  

 : انرذسَظ اندايؼٍثانثاا  

 انً -يٍ  انفرشج دايؼحان اندهح )انًؼهذ / انكهُح( خ

 ونحذ اٌِ-4104 انًىصم اإلداسج وااللرصاد 0

 

 لًد ترذسَغها ٍ: انًمشساخ انذساعُح انرساتؼاا  

 انغُـــــح انًـــــادج انمغـــى خ

َظى انًؼهىياخ انرغىَمُح وانرداسج  َظى انًؼهىياخ اإلداسَح 0

 االنكرشوَُح

 

4104/4101 

 Access 4104/4101اخ لىاػذ انثُاَ إداسج االػًال 4

َظى انًؼهىياخ انرغىَمُح وانرداسج  َظى انًؼهىياخ اإلداسَح 1

 االنكرشوَُح

 

4101/4102 

 4101/4102 يثادئ انحاعىب االلرصاد 2

 حانذسخ

 انؼهًُح

 انراسَخ حـانكــهُـــ حاندايؼ

 0/0/4119 اإلداسج وااللرصاد انًىصم تكانىسَىط

 41/04/4100 اإلداسج وااللرصاد انًىصم انًاخغرُش

   طانة دكرىساِ انذكرىساِ

    أخشي

 انً -انفرشج يٍ  حانده حانىظُف خ

0    



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 خايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ اندىدج وذمىَى االداء
 

انؼهىو انًانُح  3 

 وانًصشفُح

 4101/4102 انثشيدح وذشغُم انثُاَاخ

 4103/4104 َظى انًؼهىياخ انًرمذيح َظى انًؼهىياخ اإلداسَح 4

 4103/4104 األػًال االنكرشوَُح َظى انًؼهىياخ اإلداسَح 0

 4103/4104 َظى انًؼهىياخ اإلداسَح َظى انًؼهىياخ اإلداسَح 9

 Excel 4104/4100انحاعىب  إداسج االػًال 8

 Access 4104/4100انحاعىب  إداسج االػًال 01

 Excel 4104/4100انحاعىب  انًحاعثح 00

 Minitab 4104/4100يح تشَا االلرصاد 04

 4104/4100 َظى يؼهىياخ انرصُُغ اإلداسج انصُاػُح 01

 4100/4109 يهاساخ انحاعىب َظى انًؼهىياخ اإلداسَح 02

 4100/4109 ػًهٍ-لىاػذ انثُاَاخ َظى انًؼهىياخ اإلداسَح 

 

 ػهُها دانرٍ أششف( انًاخغرُش سعائم ،اطشوحاخ انذكرىساِ)خايغاا:  

 انغُــح ىـــانمغ ح أو انشعانحاألطشوح اعى خ

0    

 فُها دانرٍ شاسكانؼهًُح وانُذواخ انًؤذًشاخ عادعاا:  

 َىع انًشاسكح  اَؼمادهايكاٌ  انغُــح انؼُىاٌ خ

) تحث / تىعرش 

 حضىس(

انشَادج وركاء االػًال فٍ  0

 انًُظًاخ انؼشالُح

خايؼح انًىصم/كهُح  4104

 اإلداسج وااللرصاد

 تاحث

دَح انًهُُح االػرًا 4

نهرًشَض ... طشَك انً 

 خىدج انشػاَح

خايؼح انًىصم/كهُح  4101

 انرًشَض

 تاحث

انىالغ -انرًُُح انثششَح 1

 وانطًىذ

خايؼح انرًُُح  4102

 انغهًُاَُح-انثششَح

 تاحث

سؤي أكادًَُح نإلصالذ  2

االلرصادٌ وانًانٍ 

 واإلداسٌ فٍ انؼشاق

 تاحث خايؼح كشتالء 4104

ذطثُماخ َظى انًؼهىياخ  3

اإلداسَح فٍ اإلداسج 

 انًؼاصشج

وػضى  يشاسن خايؼح انًىصم 4109

 ندُح
 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 خايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ اندىدج وذمىَى االداء
 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً  

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

المشاركةًفًًإغاثةًالنازحٌنًوتكرٌمًًمنً المشاركةًفًًحملةًبسمةًٌتٌم

 قبلًالمنظمةًالتحدةًلحقوقًاالنسان

 لةًالتبرعًبالدمالمشاركةًفًًحم
عضوًاالتحادًالعامًلالدباءًالشعبٌٌنً

ومسجل لذي أمانت مجلس الىزراء بالرقم ًالعراقٌٌن

1B8686 ًالمشاركةًفًًحملةًتشجٌرًكلٌةًاإلدارة

 واالقتصاد
 

 

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 لسنةا النشرًمحل أسمًالبحث ت

توظيف بعض أدوات ذكاء األعمال لدعم نظام  1

 نموذج مقترح-المعلومات االستراتيجي

مجلة جامعة كركوك 

للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

5102 

دور حوكمة تقانة المعلومات في دعم نظام  2

 الذكاء التسويقي

مجلة تكريت للعلوم 

 اإلدارية واالقتصادية
5102 

علومات في تعزيز اسهام قدرات تقانة الم 3

 استراتيجيات الريادة

مجلة جامعة كربالء في 

وقائع المؤتمر العلمي 

 الثامن

5102 

اسهام الحوسبة السحابية في تعزيز مسارات  4

 استراتيجية المحيط االزرق

مجلة تكريت للعلوم 

 اإلدارية واالقتصادية
5102 

 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

 3112تىصيف الىظيفي لهيكليت جامعت نينىي لجنت ال .1

 3116لجنت تجهيس وصيانت مختبراث الحاسىب في كليت اإلدارة واالقتصاد  .3

 3116-3113اللجنت االمتحانيت لقسم نظم المعلىماث اإلداريت  .2

جامعت المىصل  –عضى لجنت الحلقاث النقاشيت للذراساث العليا في قسم نظم المعلىماث اإلداريت  .8

3118. 

  .3118جامعت المىصل  -س اللجنت االجتماعيت في قسم نظم المعلىماث اإلداريت رئي .5

 

 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 خايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ اندىدج وذمىَى االداء
 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً  

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-رئيس جامعة الموصل 0

 5102 جامعة الموصل شكركتاب -رئيس جامعة الموصل 4

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 1

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 2

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 3

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 4

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 0

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 9

 5102 جامعة الموصل كتاب شكر-عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 8

 5102 فرع نينوى المنظمة المتحدة لحقوق االنسان 

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

0   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 اللغت العربيت .0

 اللغت االنجليسيت .4

 

             


