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 خبيؼخ انًٕصم

 كهيخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔرقٕيى االداء
 

  

 

 خانذاري حانظيز
 

 

 

 

           ػهي طًيز ػهي غشال ى:ــــــــــاالطــ

 81/9/8911 :دربريخ انًيـال

 انًٕصم /َيُٕٖ :يكبٌ انٕالدح

 يزشٔج انشٔخيخ:انحبنخ 

 ثالثخ :ذد األٔالدــػـــ

 َظى انًؼهٕيبد االداريخ :صـصـخـزــان

 :ًُصتانـ

 يذرص يظبػذ :انذرخخ انؼهًيخ

 كهيخ االدارح ٔاالقزصبد /خبيؼخ انًٕصم ػُٕاٌ انؼًم:

  ْبرف انؼًم:

  انًٕثبيم:

 ali_samir@uomosul.edu.iq :كززَٔياإلنانجزيذ 

  :راثظ انصفحخ انشخصيخ

حبطٕة ٔركُٕنٕخيب انًؼهٕيبد انٔ َظى يؼهٕيبد اداريخ ٔ ادارح االػًبل    انزخصصبد انًٓزى ثٓب:

 .  ٔاالرصبالد
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 انًؤْالد انؼهًيخ :أٔالا   

 

  : انزذرج انٕظيفيثبَيبا  

 

 : انزذريض اندبيؼيثبنثبا  

 انٗ -يٍ  انفززح اندبيؼخ اندٓخ )انًؼٓذ / انكهيخ( د

 انًٕصم االدارح ٔاالقزصبد 8
انٗ  12/2/1182

 حذ االٌ

 

 

 

 خانذرخ

 انؼهًيخ

 انزبريخ خانكــهيــــ خاندبيؼ

 81/7/1111 االدارح ٔاالقزصبد انًٕصم ثكبنٕريٕص

 12/2/1182 االدارح ٔاالقزصبد انًٕصم انًبخظزيز

    انذكزٕراِ

    أخزٖ

 انٗ -انفززح يٍ  خاندٓ خانٕظيف د

 كهيخ االدارح ٔاالقزصبد يظبػذ ثبحث 8
انٗ  89/3/1117

89/3/1188 

 كهيخ االدارح ٔاالقزصبد ثبحث 1
انٗ  89/3/1188

12/2/1182 
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 قًذ ثزذريظٓب ي: انًقزراد انذراطيخ انزراثؼبا   

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د

 1187-1181 انحبطٕة )ثزَبيح االكظم( انًحبطجخ 8

 1187-1181 (االكظضانحبطٕة )ثزَبيح  ػهٕو يبنيخ ٔيصزفيخ  1

 1181-1187 االَززَذ ػهٗاالػًبل رطجيقبد  َظى انًؼهٕيبد االداريخ 3

 1189-1181 انحبطٕة )ثزَبيح االكظم ( ادارح االػًبل 2

 

 ػهيٓب ذانزي أشزف( انًبخظزيز رطبئم ،اطزٔحبد انذكزٕراِ)خبيظبا:  

 انظُــخ ىـــانقظ األطزٔحخ أٔ انزطبنخ اطى د

8    

 

 فيٓب ذانزي شبركانؼهًيخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطبا:  

 َٕع انًشبركخ  اَؼقبدْبيكبٌ  انظُــخ انؼُٕاٌ د

) ثحث / ثٕطزز 

 8 حضٕر(

انُذٔح انؼهًيخ نقظى َظى 

انًؼهٕيبد االداريخ 

انًؼهٕيبد )رطجيقبد َظى 

االداريخ في االدارح 

 انًؼبصزح(

1181 
كهيخ  /خبيؼخ انًٕصم

 االدارح ٔاالقزصبد
 ندُخ رحضيزيخ

1 

انجيئخ ٔرشخ ػًم )

االقزصبديخ نًحبفظّ 

َيُٕٖ ... انٕاقغ 

  (ٔانطًٕذ

1181 
كهيخ  /خبيؼخ انًٕصم

 االدارح ٔاالقزصبد
 ٔرقخ ػًم
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انكٓزثبء )ٔرشخ ػًم  3 

 (خذيخ ٔخجبيخ
1181 

كهيخ  /خبيؼخ انًٕصم

 االدارح ٔاالقزصبد
 ندُخ رحضيزيخ

2 

يؤرًز )االطزثًبر 

ٔانزًٕيم نًحبفظخ صالذ 

انذيٍ افبق انزطٕيز 

 ٔيؼٕقبد انزُفيذ(

1181 
خبيؼخ ركزيذ/ كهيخ 

 االدارح ٔاالقزصبد
 ثحث

 

 األخرى: األنشطة العلمٌة سابعا   

 خارج الكلٌة ل الكلٌةاحد

)السدود حضور ندوة الهالل االحمر 
المقامة فً كلٌة االدارة  (والفٌاضانات

 واالقتصاد / جامعة الموصل

المشاركة فً دورة سالمة اللغة العربٌة فً 
 كلٌة اآلداب /جامعة الموصل

محاضر فً دورات تدرٌبٌة )دورة برامج 
الحاسوب ( المقامة فً كلٌة االدارة واالقتصاد 

 /جامعة الموصل(
 

التدرٌبٌة )مهارات المشاركة فً الورشة 
كتابة التقرٌر الصحفً ( التً اقامها مركز 
نٌنوى لالستشارات والبحوث فً كلٌة 

 الحقوق / جامعة الموصل

محاضر فً دورات تدرٌبٌة )دورة الترقٌة 
الوظٌفٌة ( المقامة فً كلٌة االدارة واالقتصاد 

 /جامعة الموصل(

 

محاضر فً دورات تدرٌبٌة )دورة اساسٌات 
ة ( المقامة فً كلٌة االدارة واالقتصاد االدار

 /جامعة الموصل(

 

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    
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 لهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌةاعضوٌة  :تاسعا 

1.  

2.  

 

 التقدٌرشهادات والجوائز ، كتب الشكرعاشرا :  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقدٌرٌة ت

 كتاب شكر( 91) عشر تسعة 8
كلية االدارة 

 واالقتصاد

بين  ما

91/9/1002 

الى 

91/8/1098 

 

 أو المترجمة الكتب المؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

9   

 

 اتــاللغ ثانً عشر : 

 انهغخ انؼزثيخ  .8

 انهغخ االَكهيشيخ .1

 


