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 الصوفي رنا بشار حسين محمد ى:ــــــــــاالطــ

 0291 - 6 – 92 :دذاريخ انًيـال

 انًىصم :يكاٌ انىالدج

 يرشوجح  انحانح انشوجيح:

 /    :ذد األوالدــعـــ

 احصاء   :صـصـخـرــان

  :ًُصةانـ

 يذرص :انذرجح انعهًيح

 قظى َظى انًعهىياخ اإلداريح  –كهيح اإلدارج واالقرصاد  -جايعح انًىصم  عُىاٌ انعًم:

  هاذف انعًم:

 انًىتايم:

 Ranabashar0891@yahoo.com :كرزوَياإلنانثزيذ 

 :راتظ انصفحح انشخصيح

 انرخصصاخ انًهرى تها:
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 انًؤهالخ انعهًيح :أوالا   

 

 : انرذرض انىظيفيشاَياا  

 

 : انرذريض انجايعيشانصاا  

 انً –يٍ انفرزج انجايعح انجهح )انًعهذ / انكهيح( خ

 9109-9116 جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 0

 

 قًد ترذريظها ي: انًقزراخ انذراطيح انرراتعاا  

 انظُـــــح انًـــــادج انقظـــى خ

 9116 انزياضياخ  اإلداريحَظى انًعهىياخ  0
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 ح عهىو يانيح ويصزفي

 انًحاطثح

 االقرصاد

 9112 حاطىب

 حانذرج

 انعهًيح

 انراريخ حانكــهيــــ حانجايع
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 اإلدارج صُاعيح

 َظى انًعهىياخ اإلداريح
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 حاطىب
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 االقرصاد

 َظى انًعهىياخ اإلداريح

 انًحاطثح

 

 9112 حاطىب

 9101 حاطىب انًحاطثح 5
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 انًحاطثح

 االقرصاد
 9100 حاطىب
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 ادارج االعًال
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 تحىز عًهياخ

 تحىز عًهياخ

 حاطىب
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9 
 عهىو يانيح ويصزفيح

 إدارج انرظىيق

 

 إحصاء
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 إدارج انرظىيق

 عهىو يانيح ويصزفيح
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 إدارج األعًال
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 إحصاء
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 عهيها دانري أشزف( انًاجظريز رطائم،اطزوحاخ انذكرىراِ)خايظاا:   

 انظُــح ىـــانقظ األطزوحح أو انزطانح اطى خ

0    

 

 فيها دانري شاركانعهًيح وانُذواخ انًؤذًزاخ طادطاا:  

 َىع انًشاركح  اَعقادهايكاٌ  انظُــح انعُىاٌ خ

) تحس / تىطرز 

 حضىر(

0 

ذحذياخ عًم انًُظًاخ انعزاقيح في 

وانرًُيح  انثًُ انرحريح ظم يرطهثاخ

 االقرصاديح

9103 
 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد 

 تاحس

9 
ذطثيقاخ َظى انًعهىياخ االداريح 

 في االدارج انًعاصزج

9109 
 انًىصم جايعح

 كهيح االدارج واالقرصاد 

 يشارك

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

  

ً

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1 
استخدام سالسل ماركوف المخفية في تمييز حروف 

 العمة بالمغة االنكميزية
 5002 علوم الرافدين

2ً
تحديد جودة المعمومات البيئية باستخدام تقنية 

 التنقيب في البيانات
جامعة الموصل  مؤتمر

 كلية االدارة واالقتصاد
5002 
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 الخدمة قناة ذو واحد لصف محاكاة نموذج بناء
 ألبان معمل في دراسة االنتظار صفوف في الواحدة

 الموصل
 5002 تنمية الرافدين 

 5002 تنمية الرافدين التطبيقات بعض مع الجيني المعامل 4

5 
االستثمار في تقنية المعمومات وانعكاساتها في 

 تعزيز جودة التعميم الجامعي
 5002 مؤتمر جامعة الكوفة

 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

0.  

 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً

كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةً ت 

 التقدٌرٌة
 السنة الجهةًالمانحة

 5002 الوزير  0 0

رئيس جامعة  0 9

 الموصل
5002 

 5002 - 5006 عميد الكلية 52 3

4    

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتابًت

0   

 اتــثانًًعشرً:اللغ 

 العربيةاللغة  .0

 


