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 كليت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

  

 تالذاحي ةالظيز
 

 

 

 

         شيواء هظفز دخيل الٌقيب  ن:ــــــــــاالطــ

 55/5/5894 :دحاريخ الويـال

  بغذاد :هكاى الىالدة

 عشباء الحالت الشوجيت:

 / :ذد األوالدــعـــ

 علىم الحاطباث/ حقٌيت الوعلىهاث :صـصـخـخــال

 / :وٌصبالـ

 هاجظخيز :الذرجت العلويت

 قظن ًظن الوعلىهاث االداريت/ كليت االدارة واالقخصاد عٌىاى العول:

 / هاحف العول:

  الوىبايل:

 Shaymaa_alnaqeeb@yahoo.com :كخزوًياإللالبزيذ 

 / :رابظ الصفحت الشخصيت

حقٌيت الوعلىهاث، الزيادة بخقٌيت الوعلىهاث، ًظن الوعلىهاث، ًظن الوعلىهاث  الخخصصاث الوهخن بها:

 االداريت

 

 

 

 

 

 الصىرج 
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 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

  : الخذرج الىظيفيثاًياا  

 

 : الخذريض الجاهعيثالثاا  

 الً –هي  الفخزة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكليت( ث

 لحد االى -3102 الوىصل كليح االدارج واالقتصاد 5

 

 تالذرج

 العلويت

 الخاريخ تالكــليــــ تالجاهع

 3112 الحاسثاخ والرياضياخعلىم  الوىصل بكالىريىص

 3103 علىم الحاسثاخ العلىم الواليزيح الواجظخيز

 / / / الذكخىراٍ

 / / / أخزي

 الً -الفخزة هي  تالجه تالىظيف ث

 3112-3113 كليح طة ًيٌىي كاتثح 5

 3112-3112 كليح طة ًيٌىي م. هثرهج 2

 م. هثرهج 3
رئاسح جاهعح الوىصل/ اللجٌح 

 للترقياخ العلويحالوركزيح 
3112-3112 

 هثرهج 4
رئاسح جاهعح الوىصل/ اللجٌح 

 الوركزيح للترقياخ العلويح
3112-3103 

 هدرس هساعد 5
رئاسح جاهعح الوىصل/ اللجٌح 

 الوركزيح للترقياخ العلويح
3103-3102 

 لحد االى -3102 كليح االدارج واالقتصاد هدرس هساعد 6
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 قوج بخذريظها ي: الوقزراث الذراطيت الخرابعاا   

 الظٌـــــت الوـــــادة القظـــن ث

 HTML 3102ترهجح الوىاقع تلغح  ًظن الوعلىهاخ االداريح 5

 C++ 3102الثرهجح تلغح  ًظن الوعلىهاخ االداريح 2

 3102 هثادئ الحاسىب االقتصاد 3

 3102 قىاعد الثياًاخ ًظن الوعلىهاخ االداريح 4

 3102 قىاعد الثياًاخ التسىيقيح التسىيق 5

 SPSS 3102 التسىيق 6

 SPSS 3102 االقتصاد 7

 3102 والشثكاخًظن االتصاالخ  ًظن الوعلىهاخ االداريح 9

 3102 الثرهجح الورئيح ًظن الوعلىهاخ االداريح 8

 3102 تركية الحاسىب ًظن الوعلىهاخ االداريح 51

 3102 الثرهجح الورئيح ًظن الوعلىهاخ االداريح 55

 3102 قىاعد الثياًاخ الواليح العلىم الواليحوالوصرفيح 52

 3102 الثرهجح الورئيح ًظن الوعلىهاخ االداريح 53

 3102 قىاعد الثياًاخ الوصرفيح العلىم الواليحوالوصرفيح 54
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 عليها جالخي أشزف( الواجظخيز رطائل ،اطزوحاث الذكخىراٍ)خاهظاا:   

 الظٌــت نـــالقظ األطزوحت أو الزطالت اطن ث

5 / / / 

 فيها جالخي شاركالعلويت والٌذواث الوؤحوزاث طادطاا:  

 ًىع الوشاركت  اًعقادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(

ًدوج قسن ًظن الوعلىهاخ  5

 االداريح

كليح االدارج واالقتصاد/  3102

 جاهعح الوىصل
 تحث وحضىر

2 

الوؤتور الدولي العاشر 

 -)الجاهعاخ وسىق العول

الوتطالثاخ واالحتياحاخ رؤيا 

3121) 

3102 
كليح االدارج واالقتصاد/ 

 جاهعح كرتالء
 وحضىر تحث

3 
ًدوج) تطثيقاخ ًظن الوعلىهاخ 

 االداريح في االدارج الوعاصرج(
3102 

كليح االدارج واالقتصاد/ 

 جاهعح الوىصل
 تحث وحضىر

4 
ًدوج )رسائل الً التعلين هي 

 وجهح ًظر اكاديوي هتويز(
3102 

كليح الترتيح االساسيح/ 

 جاهعح الوىصل
 حضىر

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد
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 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

 ولحد االى. – 3102/3102اللجٌح االهتحاًيح ..  .0

 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةً ت

 التقدٌرٌة
 السنة الجهةًالمانحة

 3002 عميد كلية طب نينوى كتاب شكر وتقدير 5

 3002 عميد كلية طب نينوى كتاب شكر وتقدير 2

 3002 عميد كلية طب نينوى كتاب شكر وتقدير 3

 3002 عميد كلية طب نينوى وتقديركتاب شكر  4

 3002 عميد كلية طب نينوى كتاب شكر وتقدير 5

 3002 عميد كلية طب نينوى كتاب شكر وتقدير 6

 3002 عميد كلية طب نينوى كتاب شكر وتقدير 7

 3002 رئيس جامعة الموصل كتاب شكر وتقدير 9
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 3002 رئيس جامعة الموصل كتاب شكر وتقدير 8 

 3002 رئيس جامعة الموصل وتقدير كتاب شكر 51

 3002 جامعة الموصل شهادة تقديرية 55

 3002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير 52

 3002 عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير 53

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

0   

3   

2   

2   

5   

2   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 العرتيح .5

 االًكليزيح .2

 الواليزيح/ هثتدئ .3

 التركيح/ هثتدئ .4

             

 .CDيخن حظلين ًظخت علً هالحظت: 


