
 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 جايؼح انًىصم

 كهُح االداسج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

  

 

 حانزاذُ جانغُش
 

 

 

 

        صَذ فىصٌ أَىب   ى:ــــــــــاالعــ

 61/6/6891 :دذاسَخ انًُـال

 انًىصم :انىالدجيكاٌ 

 أػضب انحانح انضوجُح:

 ___ :ذد األوالدــػـــ

 َظى انًؼهىياخ االداسَح :صـصـخـرــان

 :ًُصةانـ

 يذسط يغاػذ :انذسجح انؼهًُح

 كهُح االداسج واالقرصاد / قغى َظى انًؼهىياخ االداسَح ػُىاٌ انؼًم:

  هاذف انؼًم:

  انًىتاَم:

 zaid.alshikh@yahoo.com :كرشوٍَاإلنانثشَذ 

 :ساتظ انصفحح انشخصُح

 َظى انًؼهىياخ االداسَح / ذقاَح انًؼهىياخ واالذصاالخ / اداسج االػًال. انرخصصاخ انًهرى تها:

 

 

 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 جايؼح انًىصم

 كهُح االداسج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

 انًؤهالخ انؼهًُح :أوالا   

 

  : انرذسج انىظُفٍثاَُاا  

 

 : انرذسَظ انجايؼٍثانثاا  

 انً -يٍ  انفرشج انجايؼح انجهح )انًؼهذ / انكهُح( خ

 2162 انًىصم االداسج واالقرصاد 6

 

 

 

 

 حانذسج

 انؼهًُح

 انراسَخ حانكــهُــــ حانجايؼ

 6/7/2117 كهُح االداسج واالقرصاد جايؼح انًىصم تكانىسَىط

 28/2/2162 كهُح االداسج واالقرصاد جايؼح انًىصم انًاجغرُش

    انذكرىساِ

    أخشي

 انً -انفرشج يٍ  حانجه حانىظُف خ

 2162-2119 االداسج واالقرصاد / انرغجُم انًغائٍ ػقذ –يىظف  6

2 
وكُم يغجم انذساعح 

 انًغائُح
 2162 االداسج واالقرصاد / انرغجُم انًغائٍ



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 جايؼح انًىصم

 كهُح االداسج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

 قًد ترذسَغها ٍ: انًقشساخ انذساعُح انرساتؼاا   

 انغُـــــح انًـــــادج انقغـــى خ

 Microsoft Excel 2162/2162 اداسج االػًال 6

اداسج اقرصاد +  2

 االػًال

 Microsoft Excel 2162/2162يثادئ حاعىب / 

2 

َظى يؼهىياخ 

اداسَح / اداسج 

اػًال + يحاعثح 

+ اقرصاد + اداسج 

 ذغىَق 

 Microsoftاػًال انكرشوَُح / ركاء اصطُاػٍ / 

Excel 
2162/2161 

2 
َظى يؼهىياخ 

اداسَح / اداسج 

اػًال + اقرصاد 

+ اداسج ذغىَق / 

 اداسج صُاػُح 

/  Microsoft Excelاػًال انكرشوَُح / 

Microsoft Access 
2161/2167 

2 
َظى انًؼهىياخ 

 االداسَح / اقرصاد 
 Minitab 2167/2169َظى االػًال االنكرشوَُح / 

 

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

 انغُــح ىـــانقغ األطشوحح أو انشعانح اعى خ

6    

2    

2    

2    

2    

1    

7    

 

 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 جايؼح انًىصم

 كهُح االداسج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

 فُها دانرٍ شاسكانؼهًُح وانُذواخ انًؤذًشاخ عادعاا:   

 َىع انًشاسكح  اَؼقادهايكاٌ  انغُــح انؼُىاٌ خ

) تحث / تىعرش 

 حضىس(

انًؤذًش انؼهًٍ انثاٍَ نهكهُح  6

 انرقُُح االداسَح 

 يشاسكح تحثُح تغذاد 2162

كهُح ن انؼهًٍ انغادط ًؤذًشان 2

 االداسج واالقرصاد

 يشاسكح تحثُح انًىصم 2162

انًؤذًش انؼهًٍ انذونٍ انشاتغ  2

 نجايؼح انرًُُح انثششَح

 يشاسكح تحثُح انغهًُاَُح 2167

انًؤذًش انؼهًٍ االول / دائشج  2

 انرؼهُى انجايؼٍ االههٍ 

 يشاسكح تحثُح تغذاد 2169

انًحفم انؼهًٍ انذونٍ االول  2

نالذجاهاخ انحذَثح نركُىنىجُا 

 انًؼهىياخ 

 يشاسكح تحثُح ذشكُا 2169

يؤذًش انرؼهُى انؼانٍ فٍ انىطٍ  1

 انؼشتٍ / جايؼح انضسقاء

 يشاسكح تحثُح االسدٌ 2169

انًؤذًش انؼهًٍ انذونٍ انثاٍَ  7

فٍ انؼهىو االداسَح وانًانُح 

 نجايؼح جُهاٌ

 يشاسكح تحثُح استُم 2169

انًؤذًش انؼهًٍ االكادًٍَ  9

انذونٍ انراعغ / شثكح 

 انًؤذًشاخ انؼشتُح

 يشاسكح تحثُح ذشكُا 2169

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

اقامةًدورةًلطلبةًالمرحلةًالمنتهٌةًضمنً

 وحدةًالتأهٌلًوالتوظٌفًوالمتابعةً
 

  

 

أوًتطوٌرًثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 التعلٌم

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1    

2    

 

 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ

 جايؼح انًىصم

 كهُح االداسج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا  

1.  

2.  

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

 2112 االدارةًواالقتصاد/العمٌد شكرًوتقدٌر 6

 2113 االدارةًواالقتصاد/العمٌد شكرًوتقدٌر 2

 2112 جامعةًالموصلً/ًرئٌسًالجامعة شكرًوتقدٌر 2

 2112 كلٌةًاالدارةًواالقتصاد/العمٌد اللجنةًاالمتحانٌةًشكرًوتقدٌرً/ًاعمال 2

2112ً كلٌةًاالدارةًواالقتصاد/العمٌدًشكرًوتقدٌرً/ًاعمالًاستقبالًالطلبةًللدراسةًالمسائٌة 2

 2112 شبكةًالمؤتمراتًالعربٌة عضوٌةًفًًالشبكةً–شكرًوتقدٌرً 1

 2112 المحفلًالعلمًًالدولً شهادةًتقدٌرً 7

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

1   

2   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 اللغة العربية. .6

 اللغة االنكليزية. .2


