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 حاىزاذي جاىغيش
 

 

 

 

 عهيش ػثذ داؤد ػيغً          ٌ:ــــــــــاالعــ

 6/9/8961:دذاسيخ اىَيـال

 اىَىصو :ٍناُ اىىالدج

 ػضتاء اىحاىح اىضوجيح:

 / :ذد األوالدــػـــ

 حاعثاخ :صـصـخـرــاى

 ----- :َْصةاىـ

 ٍذسط:اىذسجح اىؼيَيح

 جاٍؼح اىَىصو/مييح االداسج واالقرصاد/قغٌ ّظٌ اىَؼيىٍاخ االداسيح ػْىاُ اىؼَو:

 هاذف اىؼَو:

 اىَىتايو:

 stud5185ca@gmail.com:نرشوّياإلىاىثشيذ 

 -------:ساتظ اىصفحح اىشخصيح

 قىاػذ تياّاخ، ذْقية اىثياّاخ ، رماء اصطْاػي، صْاػح تشاٍجياخ . اىرخصصاخ اىَهرٌ تها:

 

 

 

 

 اىصىسح 
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 اىَؤهالخ اىؼيَيح :أوالا   

 

  : اىرذسج اىىظيفيثاّياا  

 

 : اىرذسيظ اىجاٍؼيثاىثاا  

 اىً -ٍِ  اىفرشج اىجاٍؼح اىجهح )اىَؼهذ / اىنييح( خ

 ىحذ االُ-5118 اىَىصو االداسج واالقرصاد مييح 8

 5182-5186 اىحَذاّيح مييح اىرشتيح/ٍحاضش 5

 قَد ترذسيغها ي: اىَقشساخ اىذساعيح اىرساتؼاا  

 اىغْـــــح اىَـــــادج اىقغـــٌ خ

 5115 حاعىب اداسج االػَاه 8

 5115 قىاػذ تياّاخ ّظٌ ٍؼيىٍاخ اداسيح 5

 تيغل فيجىه ّظٌ ٍؼيىٍاخ اداسيح 3
5116-5183، 

5182 

 حاىذسج

 اىؼيَيح

 اىراسيخ حاىنــييــــ حاىجاٍؼ

 8995 مييح اىؼيىً جاٍؼح اىَىصو تناىىسيىط

 5118 مييح ػيىً حاعثاخ وسياضياخ جاٍؼح اىَىصو اىَاجغريش

    اىذمرىسآ

    أخشي

 اىً -اىفرشج ٍِ  حاىجه حاىىظيف خ

 5118-8993 جاٍؼح اىَىصو/مييح االداسج واالقرصاد ً.ٍالحع 8

 حرً االُ 5118 جاٍؼح اىَىصو/مييح االداسج واالقرصاد ذذسيغيح 5



 

 

 وصاسج اىرؼييٌ اىؼاىي واىثحث اىؼيَي

 جاٍؼح اىَىصو

 مييح االداسج واالقرصاد

   شؼثح ضَاُ اىجىدج وذقىيٌ االداء
 

 c++ 5116-5182،5184ىغح  ّظٌ ٍؼيىٍاخ اداسيح 4 

ّظٌ ٍؼيىٍاخ اداسيح/ٍىقغ  

 مشمىك
 5182 رماء اصطْاػي

ػيىً ٍاىيح وٍصشفيح/ٍىقغ  5

 دهىك
 5181 تشاٍجياخ ٍاىيح

ػيىً ٍاىيح وٍصشفيح/ٍىقغ  6

 دهىك
 5181 قىاػذ تياّاخ ٍاىيح

 5186 ٍؼيىٍاخذقاّح  اداسجاػَاه/حَذاّيح 2

 5186 قىاػذ تياّاخ امغظ اداسج اػَاه/حَذاّيح 1

ػيىً ٍاىيح وٍصشفيح/ٍىقغ  9

 دهىك
 5181 اعاىية مَيح

 5181 ذطثيقاخ االػَاه في االّرشّد دهىكٍىقغ ّظٌ ٍؼيىٍاخ اداسيح/ 81

  

 اىغْــح ٌـــاىقغ األطشوحح أو اىشعاىح اعٌ خ

8 

رصٌٍَ ٍىقغ اسزشبسح اىنزشوًّ ىذػٌ 

أَّىرج ٍقزشح -حيىه شنبوي اىضثبئِ

ىيششمخ اىؼبىٍَخ ىيجطبقخ اىزمٍخ/فشع 

 اسثٍو

 5182-5186 ّظٌ ٍؼيىٍاخ اداسيح

 

 فيها داىري شاسماىؼيَيح واىْذواخ اىَؤذَشاخ عادعاا:  

 ّىع اىَشاسمح  اّؼقادهاٍناُ  اىغْــح اىؼْىاُ خ

) تحث / تىعرش 

 حضىس(

 ثبحث /ٍؤذَشاالسدّيح جاٍؼح اىضيرىّح 5115 قشاساخ اىَىاسد اىثششيحدوس اىْظٌ اىخثيشج في ذحغيِ  8

5 
دور تقانة المعلومات فً تطوٌر االستثمارات فً 

 .. المصارف العراقٌة بالتطبٌق على مصرف دار السالم

االستثمارات فً المصارف العراقٌة بالتطبٌق على 

  مصرف دار السالم

 ثبحث /ٍؤرَشجبٍؼخ جٍهبُ/اسثٍو 5184

نظام قواعد بٌانات بحوث التخرج بالتطبٌق على بحوث  3
 طلبة المرحلة النتهٌة لقسم نظم المعلومات االدارٌة

 ثبحث /ٍؤذَشذشميا–اعطْثىه  5181

تصمٌم نظام معلومات لمتابعة تنفٌذ المحاضرات للقسم  4
العلمً كجزء من متطلبات االدارة االلكترونٌة بالتطبٌق 

 االدارٌة/جامعة الموصلعلى قسم نظم المعلومات 

جبٍؼخ اىزٍَْخ  5182

 /ٍؤرَشاىسيٍَبٍّخ/اىجششٌخ

 ثبحث

اسثٍو/جَؼٍخ اداسح االػَبه اىؼيٍَخ  5181 ذنْىىىجيا اىَؼيىٍاخ واىرؼييٌ االىنرشوّي 5

 /ٍؤرَشاىؼشاقٍخ
 ثبحث
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استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تذليل تقييم  6 
 لمتوظيف في شركة اسياسيلالمعرفة لدى المتقدمين 

5183 
جبٍؼخ اىَىصو/ميٍخ االداسح 

 /ٍؤرَشواالقزصبد

 ثبحث

2 
 رىظٍف اىْقىد االىنزشوٍّخ ىزؼضٌض رطجٍق اىحنىٍخ

دساسخ اسزطالػٍخ ىؼٍْخ ٍِ اىؼبٍيٍِ فً  الىنزشوٍّخا

 ٍصشف اىشافذٌِ

5181 
 اىؼيًَ اىثبًّ /ٍؤذَشاسثٍو/جبٍؼخ جٍهبُ

 ٍغ شهبدح رقذٌشٌخ

 ثبحث

 ٍششف جبٍؼخ اىَىصو/ميٍخ االداسح واالقزصبد 5185 ىقسٌ ّظٌ اىَؼيىٍبد االداسٌخ ّذوح اىؼيٍَخ اىطالثٍخ  اىثبٍّخ 1

9 
ىقسٌ ّظٌ اىَؼيىٍبد  ّذوح اىؼيٍَخ اىطالثٍخ  اىثبىثخ

 االداسٌخ
 

 ٍششف جبٍؼخ اىَىصو/ميٍخ االداسح واالقزصبد 5183

 

 األخرى: األنشطة العلمٌة سابعا   

 خارج الكلٌة الكلٌةل احد

الّزشّذ اىقبء ٍجَىػخ ٍِ اىذوساد فً ٍهبساد اىحبسىة وا

 ms accessو  Excelفٍجىه ثٍسل و 
 

ٍْبقشخ ػذد ٍِ سسبئو اىذثيىً اىؼبىً فً قسٌ ّظٌ اىَؼيىٍبد 

 االداسٌخ
 

  2022وىغبٌخ  2002ٍسؤوىخ وحذح اىَؼيىٍبرٍخ ٍِ 

ماجستٌر نظم تدرٌس مادة قواعد البٌانات عملً لطلبة 

 معلومات
 

مقررا  فً اللجنة العلمٌة فً قسم نظم معلومات للفترة 

9002 -9002 
 

  العمل فً لجنة االرشاد بقسم نظم المعلومات االدارٌة

عضوا فً اللجنة االمتحانٌة فً قسم نظم المعلومات 

 االدارٌة
 

  

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 9002 جامعة الموصل/تنمٌة الرافدٌن الطلب لنقاط بالنسبة الرئٌسً المخزن موقع تعٌٌن 1

ادارة قواعد البٌانات العالئقٌة للنباتات العشبٌة باستخدام  2
والمنطق المضبب العصبٌة الشبكات  

 9002 جامعة الموصل/التربٌة والتعلٌم

3 
مفبءح وفبػيٍخ اسزشجبع اىَؼيىٍبد ثبسزخذاً ثؼط خىاسصٍٍبد 

 ٍطبثقخ اىسيسيخ اىزقشٌجً
 9002 جامعة الموصل/التربٌة والتعلٌم
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 4 
رحيٍو ثْل اىَؼيىٍبد اىىظٍفً ورصٍََه ثبسزخذاً اىجشٍجخ 

 اىشٍئٍخ
 9002 /مجلة التربٌة والتعلٌمجامعة الموصل 

شجنخ اىزْظٌٍ اىزارً  اىجشاحٍخ ثبسزخذاً اىؼَيٍبد شاء اج ثؼذ اىَشظى حبالد رشخٍص 5

 ٍغ قبػذح ثٍبّبد مبٍيخ one ruleوخىاسصٍٍخ 
 9000 جامعة الموصل/مجلة التربٌة والتعلٌم

 مفبءح اىشجنبد اىؼصجٍخ االصطْبػٍخ)شجنخ اىَذسك( فً رشخٍص اٍشاض اىغذح اىذسقٍخ  6
جامعة الموصل/مجلة الرافدٌن لعلوم 

 9002 الحاسوب والرٌاضٌات

 ّطىٌش اَّبط هبٍخ فً قبػذح ثٍبّبد اىطالة ثبسزخذاً اىَصْفبد االحصبئٍخ 7
مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادٌة 

 9009 واالدارٌة

ّظبً اىنزشوًّ ىزىصٌغ طيجخ اىزذسٌت اىصٍفً ػيى اىَْظَبد ٍغ حبىخ ٍقبسّخ ىخىاسصٍٍبد  8

 قىاػذ االسرجبط 
 9002 جامعة تكرٌت

 

 لهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌةاعضوٌة  :تاسعا 

2.  

 شهادات التقدٌروالجوائز ، كتب الشكرعاشرا :  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقدٌرٌة ت

 6102/2/62 وزير التعميم العالي والبحث العممي شكر وتقدير 2

 01/3/6101 رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير 2

 9002/09/5 جامعة الحمدانٌة/كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر 3

 92/2/9002 رئٌس جامعة الموصل شكر وتقدٌر 4

 01/9/9002 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  شكر وتقدٌر 5

  عدد من المؤتمرات والندوات شهادة تقدٌرٌة 6

 9002نٌسان  92-95 المحفل العلمً الدولً/اسطنبول تركٌا شهادة تقدٌرٌة 7

 شهادة تقدٌرٌة 8
 جامعة جٌهان /اربٌل 

 المؤتمر العلمً 

9001 

 شهادة تقدٌرٌة 9
المؤتمر العلمً الدولً السنوي 

 الثانً/جامعة صالح الدٌن/اربٌل 

9002 

 شهادة تقدٌرٌة 20
المؤتمر العلمً الدولً الثانً/جامعة 

 اربٌل-جٌهان 

9002 
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 أو المترجمة الكتب المؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

 

 اتــاللغ ثانً عشر : 

 اىيغخ اىؼشثٍخ .8

      اىيغخ االّنيٍضٌخ .5


