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 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

  

 

 حانذاذي جانظيز
 

 

 

 

    رشا دريذ حُا       ى:ــــــــــاالطــ

 4884-8-2:دذاريخ انًيـال

 يىصم :يكاٌ انىالدج

 يرشوجح انحانح انشوجيح:

 ال يىجذ:ذد األوالدــعـــ

 ياجظريز َظى انًعهىياخ االداريح  :صـصـخـرــان

 :ًُصةانـ

 يذرص يظاعذ :انذرجح انعهًيح

 جايعح  انًىصم عُىاٌ انعًم:

 هاذف انعًم:

  انًىتايم:

 rashadurid_mis@yahoo.com :كرزوَياإلنانثزيذ 

 :انشخصيحراتظ انصفحح 

 انرخصصاخ انًهرى تها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 انًؤهالخ انعهًيح :أوالا   

 

  : انرذرج انىظيفيثاَياا  

 

 : انرذريض انجايعيثانثاا  

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

 نحذاالٌ -2144 انًىصم كهيح االدارج واالقرصاد 4

 2144 انحًذاَيح كهيح االدارج واالقرصاد 2

 2142 -2145 انحًذاَيح كهيح انرزتيح 3

 

 

 

 حانذرج

 انعهًيح

 انراريخ حانكــهيــــ حانجايع

 2116 االدارج واالقرصاد جايعح انًىصم تكانىريىص

 2144-42-21 االدارج واالقرصاد جايعح انًىصم انًاجظريز

    انذكرىراِ

    أخزي

 انً -انفرزج يٍ  حانجه حانىظيف خ

 تاحث .و 4
جايعح انًىصم/االدارج 

 واالقرصاد
2112-2144 

جايعح انًىصم/االدارج  يذرص  يظاعذ 2

 واالقرصاد

2142 
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 جايعح انًىصم
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 قًد ترذريظها ي: انًقزراخ انذراطيح انرراتعاا   

 انظُـــــح انًـــــادج انقظـــى خ

 2143-2142 االعًال االنكرزوَيح َظى انًعهىياخ االداريح 4

 

 االنكرزوَيحاالعًال  َظى انًعهىياخ االداريح 2 2148

 

2148-2148 

 2143-2142 ادارج انًعزفح َظى انًعهىياخ االداريح 3

 2148-2142 ادارج انًعزفح َظى انًعهىياخ االداريح 4

 2144-2143 ادارج انًىارد انثشزيح َظى انًعهىياخ االداريح 5

 2143-2142 يهاراخ انحاطىب َظى انًعهىياخ االداريح 6

 2148-2142 االنكرزوَي انرظىيق ادارج انرظىيق 2

 Minitab 2148-2148حاطىب  ادارج انرظىيق 8

 2148-2148 َظى انًعهىياخ انظياحيح انًؤطظاخ انظياحيح ادرج 8

انًحاطثح  -ادارج االعًال 41

 انحًذاَيح جايعح

 excel 2144حاطىب 

 2144 ذقاَح انًعهىياخ ادارج اعًال جايعح انحًذاَيح 44

 2144 ادارج االيذاداخ جايعح انحًذاَيحادارج اعًال  42

ذاَيح ًكهيح انرزتيح جايعح انح 43

 قظى عهىو انحاطىب

 2146-2145 ذزكية انحاطىب

كهيح انرزتيح جايعح انحًذاَيح  44

 قظى عهى انُفض

 2142-2145 حاطىب

كهيح انرزتيح جايعح انحًذاَيح  45

 قظى انهغح انعزتيح

 

 2142-2145 حاطىب
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 عهيها دانري أشزف( انًاجظريز رطائم ،اطزوحاخ انذكرىراِ)خايظاا:   

 انظُــح ىـــانقظ األطزوحح أو انزطانح اطى خ

4    

2    

3    

4    

5    

6    

2    

 

 فيها دانري شاركانعهًيح وانُذواخ انًؤذًزاخ طادطاا:  

 َىع انًشاركح  يكاٌ اَعقادها انظُــح انعُىاٌ خ

) تحث / تىطرز 

 حضىر(

4 
عمميات إدارة المعرفة 

اإلبداع  ىوانعكاساتها عم

دراسة حالة في بعض كميات 

 جامعة الموصل

2142 

جايعح انشيرىٌ 

 االردَيح، يؤذًز

 تاحث
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 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 

2 

انعكاسات جودة تصميم نظام 

المعمومات اإلدارية في تحقيق 

أهداف النظام دراسة 

استطالعية في عينة من 

وحدات اإلدارية في بعض 

 الموصلكميات جامعة 

2144 

 جايعح جيهاٌ، ارتيم

 يؤذًز

 تاحث

3 
انُذوج انطالتيح انزاتعح 

 نقظى َظى انًعهىياخ

 يشزف قظى َظى انًعهىياخ  2143

4 
انثاَيح نقظى  ورشح عًم

 َظى انًعهىياخ االداريح

 حضىر قظى َظى انًعهىياخ 2144

5 
االونً نقظى  ورشح عًم

 ادارج انرظىيق

 ورقح تحثيح قظى ادارج انرظىيق 2144

6 
انثانثح نقظى   ورشح عًم

 ادارج انرظىيق

 ورقح تحثيح قظى ادارج انرظىيق 2148
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 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

في مركز الحاسبة  excelفي دورة  شهادة تدريبية
إلى  1/11/6112بتاريخ   االلكترونية

16/11/6112 

المغة العربية في كمية شهادة في دورة  سالمة 
في تاريخ  1011 /6/8االداب  العدد 

 بتقدير امتياز 6/5/6118

في مركز الحاسبة شهادة الكفاءة في الحاسوب 
إلى   16/11/6112االلكترونية بتاريخ 

65/11/6112 

 

 

أوًتطوٌرًثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 التعلٌم

 السنة النشرًمحل البحثأسمً ت

1 
استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في 

 تطبيقات تدفق المعرفة _ نموذج برمجي

المجمة العربية لمعموم 
 اإلدارية في مصر

5112 

5 
دور نظم المعمومات اإلدارية في إدارة االزمات 
 دراسة تطبيقية في بعض كميات جامعة الموصل

كركوك  مجمة جامعة
 واإلدارية  لمعموم

 االقتصادية

5112 
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 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا  

1.  

2.  

3.  

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

 5102 -5102 العميد جامعة الحمدانية 4

السيد وزير التعليم   العلمي وزارة التعليم العالي والبحث 2

 العالي
5102 

 5102 السيد رئيس الجامعة رئاسة جامعة الموصل 3

 5102-5112 العميد جامعة الموصل 4

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

0   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 اللغة العربية .4

 اللغة االنكليزية .2

3.  

             

 


