
 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االدارح واالقزصبد

   شؼجخ ضًبٌ انجىدح ورقىَى االداء
 

  

 

 خانذارُ حانظُز
 

 

 

 

  ػهٍ جبطى شالع حًُذ انججىرٌ         ى:ــــــــــاالطــ

 3891-2-31    :دربرَخ انًُـال

 َُُىي -انحًذاَُخ  :يكبٌ انىالدح

 يزشوج انحبنخ انشوجُخ:

 1  :ذد األوالدــػـــ

 َظى انًؼهىيبد اإلدارَخ :صـصـخـزــان

 الَىجذ  :ًُصتانـ

 يذرص يظبػذ  :انذرجخ انؼهًُخ

 جبيؼخ انًىصم / كهُخ اإلدارح واإلقزصبد  ػُىاٌ انؼًم:

   هبرف انؼًم:

   انًىثبَم:

 ali_jasim@uomosul.edu.iq  :كززوٍَاإلنانجزَذ 

 :راثظ انصفحخ انشخصُخ

 ركُىنىجُب انًؼهىيبد واإلرصبالد–انحبطىة  –إدارح األػًبل  – َظى انًؼهىيبد اإلدارَخ انزخصصبد انًهزى ثهب:

 

 

 
 



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االدارح واالقزصبد

   شؼجخ ضًبٌ انجىدح ورقىَى االداء
 

 انًؤهالد انؼهًُخ :أوالا   

 

  : انزذرج انىظُفٍثبَُبا  

 

 : انزذرَض انجبيؼٍثبنثبا  

 انً -يٍ  انفززح انجبيؼخ انجهخ )انًؼهذ / انكهُخ( د

 إنً  2131-8-31 جبيؼخ انًىصم كهُخ اإلدارح واإلقزصبد 3

 

 قًذ ثزذرَظهب ٍانًقزراد انذراطُخ انز: راثؼبا  

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د

 2131/2132 رقُُبد رزكُت انحبطىة َظى انًؼهىيبد اإلدارَخ 3

 خانذرج

 انؼهًُخ

 انزبرَخ خانكــهُــــ خانجبيؼ

 2111-2-31 كهُخ اإلدارح واإلقزصبد جبيؼخ انًىصم ثكبنىرَىص

 2131-8-31 كهُخ اإلدارح واإلقزصبد جبيؼخ انًىصم انًبجظزُز

 - - - انذكزىراِ

    أخزي

 انً -انفززح يٍ  خانجه خانىظُف د

 2133-2-39إنً  2112-1-39 كهُخ اإلدارح واإلقزصبد ثبحث ظبػذي 3

 2131-8-31إنً  2133-2-39 واإلقزصبدكهُخ اإلدارح  ثبحث 2

 إنً  2131-8-31 كهُخ اإلدارح واإلقزصبد يذرص يظبػذ 1



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االدارح واالقزصبد

   شؼجخ ضًبٌ انجىدح ورقىَى االداء
 

 أيٍ انحبطىة وانًؼهىيبد َظى انًؼهىيبد اإلدارَخ 2 
2131/2132 – 

2132/2139 

 2132/2139 قىاػذ ثُبَبد يصزفُخ انؼهىو انًبنُخ وانًصزفُخ 1

 SPSS 2132/2139رحهُم إحصبئٍ  اإلقزصبد 4

 QSB 2139-2138حبطىة  إدارح األػًبل 1

 

 ػهُهب ذانزٍ أشزف( انًبجظزُز رطبئم ،اطزوحبد انذكزىراِ)خبيظبا:  

 انظُــخ ىـــانقظ األطزوحخ أو انزطبنخ اطى د

3 - - - 

 

 فُهب ذانزٍ شبركانؼهًُخ وانُذواد انًؤرًزاد طبدطبا:  

 َىع انًشبركخ  اَؼقبدهبيكبٌ  انظُــخ انؼُىاٌ د

) ثحث / ثىطزز 

 حضىر(

رحذَبد انًؤرًز انؼهًٍ انظبدص ثؼُىاٌ  ) 3

ػًم انًُظًبد انؼزاقُخ فٍ ظم يزطهجبد 

 (انجًُ انزحزُخ وانزًُُخ االقزصبدَخ
2131 

جبيؼخ انًىصم / كهُخ 

 اإلدارح واإلقزصبد
 ثحث

2 
انُذوح انؼهًُخ نقظى َظى انًؼهىيبد 

َظى اإلدارَخ ثؼُىاٌ )رطجُقبد 

فٍ اإلدارح  انًؼهىيبد اإلدارَخ

 انًؼبصزح (

جبيؼخ انًىصم / كهُخ  2139

 اإلدارح واإلقزصبد

 ثحث

ورشخ ػًم قظى اإلقزصبد ثؼُىاٌ  1

نًحبفظخ َُُىي .. انجُئخ اإلقزصبدَخ )

 (انىاقغ وانطًىح

كهُخ جبيؼخ انًىصم /  2139

 اإلدارح واإلقزصبد

 ورقخ ػًم

ورشخ ػًم قظى انزظىَق ثؼُىاٌ  4

)انزظىَق انذوائٍ فٍ يحبفظخ َُُىي 

 / انىاقغ وطجم انُهىض(

جبيؼخ انًىصم / كهُخ  2139

 اإلدارح واإلقزصبد

 يشبرك

 

 

 



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االدارح واالقزصبد

   شؼجخ ضًبٌ انجىدح ورقىَى االداء
 

 األخرى: األنشطة العلمٌة سابعا    

 خارج الكلٌة ل الكلٌةخاد

والفٌضانات( ور الندوة )مخاطر السدود حض
التً أقامتها منظمة الهالل األحمر العراقً فً 

 كلٌة اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الموصل

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

 

المشاركة فً الورشة التدرٌبٌة )مهارات كتابة 
التقرٌر الصحفً ( التً أقامها مركز نٌنوى 

فً كلٌة الحقوق /جامعة  لإلستشارات والبحوث
 الموصل

 

المشاركة فً دورة طرائق التدرٌس المقامة 
فً مركز تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب 

 الجامعً / جامعة الموصل 

 

المشاركة فً دورة مهارات اللغة اإلنكلٌزٌة 
)توفل( المقامة فً كلٌة اآلداب / قسم اللغة 

 اإلنكلٌزٌة

 

إختبار كفاءة الحاسوب واإلنترنت إجتٌاز 
(IC

المقام فً مركز الحاسبة اإللكترونٌة /  (3
 جامعة الموصل

 

المشاركة فً دورة سالمة اللغة العربٌة 
المقامة فً كلٌة التربٌة للبنات / جامعة 

 الموصل

 

المشاركة فً دورة التمرٌض واإلسعافات 
األولٌة المقامة فً كلٌة التمرٌض / جامعة 

 الموصل

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

 



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االدارح واالقزصبد

   شؼجخ ضًبٌ انجىدح ورقىَى االداء
 

 لهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌةاعضوٌة  :تاسعا  

1.  

2.  

 شهادات التقدٌروالجوائز ، كتب الشكرعاشرا :  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقدٌرٌة ت

 كتاب شكر وتقدير 3
وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي
0202 

رئيس جامعة  كتاب شكر وتقدير 2

 الموصل
0202 

رئيس جامعة  كتاب شكر وتقدير 1

 الموصل
0202 

 (00كتب شكر عدد ) 4
عمادة كلية اإلدارة 

 واإلقتصاد

لغاية  0222

0202 

 شهادة تقديرية  1
اإلدارة عمادة كلية 

 واإلقتصاد
0202 

 

 أو المترجمة الكتب المؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

 

 اتــاللغ ثانً عشر : 

 العربية  .3

 اإلنكليزية .2

 


