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 سائذ عثذانهقادس حايذ عثذانشحًٍ انذتاغ ى:ــــــــــاالعــ

 32/01/0692 :دذاسيخ انًيـال

 انًىصم :يكاٌ انىالدج

 يرضوج انحانح انضوجيح:

 اوالد  4 :ذد األوالدــعـــ

 اَظًح حاعثاخ  :صـصـخـرــان

 ذذسيغي :ًُصةانـ

 اعرار يغاعذ   :انذسجح انعهًيح

 قغى َظى انًعهىياخ االداسيح / كهيح االداسج واالقرصاد / جايعح انًىصم  عُىاٌ انعًم:

  هاذف انعًم:
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 انًؤهالخ انعهًيح :أوالا   

 

 : انرذسج انىظيفيثاَياا  

 

 

 

 

 

 

 حانذسج

 انعهًيح

 انراسيخ حانكــهيــــ حانجايع

 0679 انهُذعح انًىصم تكانىسيىط

 0660 انهُذعح انًىصم انًاجغريش

    انذكرىساِ

    أخشي

 انً -انفرشج يٍ  حانجه حانىظيف خ

جايعح انًىصم / كهيح االداسج  يغؤول وحذج انحاعثح 0

 واالقرصاد

0663-0667 

يعاوٌ انعًيذ نهشؤوٌ  3

 انعهًيح

انًىصم / االداسج جايعح 

 واالقرصاد

3110-3119 

يذيش يشكض انحاعىب  2

 واالَرشَد

 3101-3119 جايعح انًىصم

جايعح انًىصم / كهيح االداسج  ذذسيغي / اعرار يغاعذ 4

 واالقرصاد

 نحذ االٌ-3101

0    

9    



 

 

 وصاسج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 واالقرصادكهيح االداسج 

  شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 : انرذسيظ انجايعيثانثاا   

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

 نحذ االٌ-0663 انًىصم كهيح االداسج واالقرصاد  0

 3110 جايعح حضشيىخ كهيح انهُذعح  3

 3110 جايعح حضشيىخ كهيح انعهىو االداسيح 2

4    

0    

9    

7    

7    

 

 قًد ترذسيغها ي: انًقشساخ انذساعيح انرساتعاا  

 انغُـــــح انًـــــادج انقغـــى خ

 2331-2331 برمجة الحاسوب االحصاء 0

 2331-2331 البرمجة بمغة كوبول المحاسبة 3

 2331-2331 البرمجة بمغة فورتران االحصاء 2

 2331-2331 البرمجة بمغة فورتران االقتصاد 4

 1222-2331 التحميل العددي االحصاء 0

 2333-2331 برمجيات جاىزة في االحصاء االحصاء 9

 C++ 1222-1222البرمجة بمغة  نظم المعمومات االدارية 7

 1222-1221 تقنيات وتركيب الحاسوب نظم المعمومات االدارية 7
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 لحد االن-1221 ادارة االتصاالت وشبكات الحاسوب نظم المعمومات االدارية 6 
 C++  1221-1222البرمجة بمغة  نظم المعمومات االدارية 01 1222-1222

اقتصاد، مالية، اعمال،  00
 محاسبة

 1221-2333 / الماجستير برامجيات جاىزة في االحصاء

 1222-2333 / الدكتوراه برامجيات جاىزة في االحصاء االقتصاد 03

 1222-1221 / الدكتوراه ميارات احصائية في الحاسوب ادارة االعمال 02

 1221-1222 / الماجستير اتصاالت بيانات االعمال نظم المعمومات االدارية 04

 1221-1223 / الدبموم اتصاالت بيانات االعمال نظم المعمومات االدارية 00

 1221-1223 / الماجستير ميارات احصائية في الحاسوب نظم المعمومات االدارية 09

 1221-1223 / الدبمومتطبيقات االنترنت في االعمال نظم المعمومات االدارية 07

 1222-1221 ميارات احصائية في الحاسوب/ الماجستير مالية، اعمالصناعية،  07
 

 عهيها دانري أششف( انًاجغريش سعائم،اطشوحاخ انذكرىساِ)خايغاا:  

 انغُــح ىـــانقغ األطشوحح أو انشعانح اعى خ

توظيف تقانات المعمومات  0
واالتصاالت في بناء نظام 

معمومات الموارد البشرية المستند 
الشبكة ـ دراسة تطبيقية في عمى 

 المعيد التقني نينوى

 3101 َظى انًعهىياخ االداسيح

توظيف التعاون االلكتروني  3
وتقانتو لبناء فرق العمل 

االفتراضية ـ انموذج مقترح 
بالتطبيق عمى شبكة الحاسوب 

 في جامعة الموصل

 3100 َظى انًعهىياخ االداسيح

انموذج مقترح لربط الجامعة  2
بالمجتمع في اطار تطبيق 

 الحكومة االلكترونية

 3100 َظى انًعهىياخ االداسيح

تطوير برنامج خادم الدارة  4
المحتوى االلكتروني باالعتماد 
عمى البرامج مفتوحة المصدر ـ 
انموذج مقترح بالتطبيق عمى 
شبكة الحاسوب في جامعة 

 الموصل

 3102 َظى انًعهىياخ االداسيح

معمومات مستند تصميم نظام  0
عمى الويب باعتماد الشبكة 

االفتراضية الخاصة ـ دراسة حالة 
 في مصرف الرشيد

 3102 َظى انًعهىياخ االداسيح

ابعاد جودة المواقع االلكترونية  9
ودورىا في انجاح مشروع 

 ٌالحكومة االلكترونية

 3104 َظى انًعهىياخ االداسيح

تصميم منصة تعاونية الكترونية  7
لقرارات الجماعية لجامعة لدعم ا

 الموصل

 3104 َظى انًعهىياخ االداسيح

تصميم نظام دعم القرار الذكي  7
 –لتعزيز عممية اتخاذ القرارات 

دراسة حالة في قسم االعمار 
 والمشاريع بجامعة الموصل

 3104 َظى انًعهىياخ االداسيح
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تصميم منظومة التراسل  6 
االلكتروني في اطار تطبيق 

ـ  G1Gالحكومة االلكترونية 
انموذج مقترح لبعض المنظمات 

 الخدمية في محافظة نينوى

 3100 َظى انًعهىياخ االداسيح

تكييف شبكات التواصل  01
االجتماعي لدعم عمميات ادارة 
المعرفة ـ دراسة حالة في كمية 

ة االدارة واالقتصاد / جامع
 الموصل

 3100 َظى انًعهىياخ االداسيح

 

 فيها دانري شاسكانعهًيح وانُذواخ انًؤذًشاخ عادعاا:  

 َىع انًشاسكح  اَعقادهايكاٌ  انغُــح انعُىاٌ خ

) تحث / تىعرش 

 حضىس(

المؤتمر العممي لمجمعية  0

 العراقية لمعموم االحصائية

عضى نجُح   جايعح انًىصم 0664

 ذحضيشيح
العممي االول لنظم المؤتمر  3

المعمومات في الخدمة الصحية 

 والعمل الطبي

عضى نجُح  جايعح انًىصم 0666

 ذحضيشيح
عضى نجُح  جايعح انًىصم 3111 الندوة العممية لعموم الحاسبات 2

 ذحضيشيح
الندوة العممية لمعموم التربوية  4

 والنفسية )الدراسات المسائية(

عضى نجُح  جايعح انًىصم 3111

 ذحضيشيح
عضى نجُح  جايعح انًىصم 3119 ندوة االرتقاء بالدراسات العميا 0

 ذحضيشيح
االدارة االلكترونية تعريف  9

 وتوصيف

 يشاسك تىسقح جايعح انًىصم 3101

المؤتمر العممي حول واقع  7

 الخدمات واثرىا عمى االستثمار

 يقشس جهغح جايعح انًىصم 3100

لمكمية المؤتمر العممي الثاني  7

 التقنية االدارية

 يشاسك تثحثيٍ انكهيح انرقُيح / تغذاد 3103

المؤتمر العممي الخامس لكمية  6

االدارة واالقتصاد/جامعة 

الموصل والموسوم "الريادة 

وذكاء االعمال في المنظمات 

 العراقية

عضى انهجُح  جايعح انًىصم 3103

 انعهًيح
المؤتمر العممي العالمي االول  01

 لفاكمتي القانون واالدارة

 يشاسك تثحثيٍ جايعح دهىك 3102

الندوة العممية تحت عنوان  00

االسس العممية لمجوانب 

التطبيقية في اطاريح ورسائل 

 العموم االدارية

 وسقح عًم جايعح انًىصم 3102

الندوة العممية تحت عنوان  03

اليات وطرائق التدريس الحديثة 

لمدراسات في العموم االدارية 

 العميا

 وسقح عًم جايعح انًىصم 3102

الندوة العممية الطالبية تحت  02

عنوان تطبيقات نظم 

المعمومات االدارية في االدارة 

 المعاصرة

 يقشس جهغح جايعح انًىصم 3107

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

والتعريفية / عضو لجنة اعداد االدلة االرشادية 
 1221جامعة الموصل / 

 

عضو هيئة المجلة الثقافية في الحاسوب / 

عضو ىيئة تحرير مجمة تنمية الرافدين / كمية  1002-1001
 1221-1221االدارة واالقتصاد / 

 

عضو لجنة اعداد مناىج قسم نظم معمومات 
االعمال في كمية تكنولوجيا المعمومات / جامعة 

الجامعي المرقم نينوى، بموجب االمر 
 .11/1/1221في  3/22/7121

عضو في الييئة االستشارية في المكتب االستشاري 
 . 1221-1222جامعة الموصل / 

 االقتصادي والتجاري / كمية االدارة واالقتصاد /
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عضو لجنة الدراسات العميا / قسم نظم المعمومات  
 1222-1222االدارية / كمية االدارة واالقتصاد / 

 

 

عضو المجنة االمتحانية لمدراسات االولية / قسم 
نظم المعمومات االدارية / كمية االدارة واالقتصاد/ 

1221-1222 

 

  

 

 

أوًتطوٌرًثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 التعلٌم

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1 Charge Trapping in MIOS Memory 

Structure Under Positive and Negative 

Biasing 

INT. J. of 

microelectronics 
2991 

2 Effect of Annealing Time and 

Deposition Rate on the Forming 

Characteristic of Thin Film 

Journal of Al-

Rafidain 

Engineering 

2993 

3 Computer System for Training Medical 

Student 

Journal of Tanmyat 

Al-Rafidain 
2994 

4 Computer Self-Learning Package in 

Psychiatry 

Journal of Tanmyat 

Al-Rafidain 
2999 

الصابات نظام الخدمة في الوقت المحدد في قسم ا5ً
 والطوارئ

 2999 تنمية الرافدين

يكل ممكنن عمى الحاسب لتوزيع الطمبة عمى ى6ً
في الكميات والمعاىد بالتطبيق عمى االقسام العممية 

 كمية االدارة واالقتصاد

 2999 تنمية الرافدين

ىا ومقارنتيا باستخدام ؤ بنا ،جداول التوزيع الطبيعي7ً
 برنامج حاسوبي

 2999 تنمية الرافدين

اختبارات القبول في كميات التربية الرياضية دراسة 8ً
 احصائية باستخدام التحميل العاممي

 2999 الرافدينتنمية 

ثير مستوى أيزية لمعرفة مدى تياستخدام الدالة التم9ً
الطالب في دروس المفاضمة عمى قبولو في قسم 

 االحصاء

وقائع المؤتمر الحادي 
عشر لمجمعية العراقية 

 لمعموم االحصائية

2999 

-crossتكوين دالة لمتنبؤ باالعتماد عمى مقياس 11ً

correlation  باستخدام برنامج حاسوبي تحت
 Minitabالنظام الجاىز

 1000 تنمية الرافدين

تقييم اداء كميات الدراسة المسائية في جامعة 11ً
 الموصل

الندوة العممية والتربوية 
 عشر الرابعة

1000 

دالة التنبؤ مع  الشتقاقاستخدام االرتباط المضاعف 12ً
 Minitabبرنامج حاسوبي تحت البرمجية الجاىزة

المجمة العراقية لمعموم 
 االحصائية

1002 

 1001 تنمية الرافدين حقيبة التعميم الذاتي في عموم الحاسوب13ً

دور البحث والتطوير في التقدم التكنولوجي والنمو 14ً
 حاسوبي لقياس الكفاءة والتقنيةاالقتصادي، انموذج 

مجمة دراسات لمعموم 
 االساسية

1003 
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في تمييز سمة الكائن ـ  C1.1استخدام المصنف 15ً 
 دراسة مقارنة

 1003 تنمية الرافدين

16ًE-Business : Concept and Context 

with illustrative examples in E-

Business and E-Commerce in 

Education 

IGI Global 1022 

تعدين بيانات مشتركي خدمة االنترنت باستخدام 17ً
 المضبب والدالة التمييزيةالمنطق 

المجمة العراقية لمعموم 
 االحصائية

1022 

تصميم منظومة التراسل االلكتروني باستخدام البنية 18ً
التحتية لتقانة المعمومات واالتصاالت ـ انموذج 

 مقترح لشبكة االنترانيت في جامعة الموصل

مجمة الرافدين لعموم 
 الحاسوب والرياضيات

1021 

تقانة المعمومات في تصميم نظام معمومات توظيف 19ً
دراسة حالة ـ  الموارد البشرية المستند عمى الشبكة

 في المعيد التقني / نينوى

مجمة الرافدين لعموم 
 الحاس

1021 

فاعمية التدريب في تحقيق نجاح امن نظم 21ً
المعمومات ـ دراسة استطالعية الراء عينة من 

 ة الموصلالعاممين في نظم المعمومات بجامع

 1021 تنمية الرافدين

دور الوصول الحر لممعمومات في تعزيز حركة 21ً
البحث العممي ـ دراسة استطالعية الراء عينة من 

 اعضاء ىيئة التدريس في جامعة الموصل

 1021 تنمية الرافدين

تقانات التعاون االلكتروني ودورىا في بناء فرق 22ً
 العمل االفتراضية

المؤتمر العممي الثاني 
 لمكمية التقنية 

1021 

تصميم انموذج لتطبيق الحكومة االلكترونية في 23ً
 الجامعات ـ دراسة حالة في جامعة الموصل

المؤتمر العممي الثاني 
 لمكمية التقنية / بغداد

1021 

اىمية استثمار الخدمات االلكترونية لتعزيز اداء 24ً
استطالعية الراء عينة  ادارة عالقات الزبائن / دراسة

 من مراجعي مستشفى الزىراوي التعميمي بالموصل

المؤتمر العممي العالمي 
لفاكمتي القانون واالدارة / 

 جامعة دىوك

1021 

استثمار تقانات التعاون االلكتروني في تطوير 25ً
االداء الوظيفي/ دراسة استطالعية الراء عينة من 

 الموصلرؤساء االقسام العممية بجامعة 

المؤتمر العممي العالمي 
 لفاكمكمتي القانون واالدارة

1021 

بناء نظام التوثيق االلكتروني لشعبة الدراسات العميا 26ً
 باستخدام قواعد البيانات الموزعة

مجمة الرافدين لعموم 
 الحاسوب والرياضيات

1022 

تكامل نظم دعم القرار والذكاء االصطناعي في 27ً
 القرارات االدارية تعزيز عممية اتخاذ

 1021 تنمية الرافدين

في  G1Gامكانية تطبيق الحكومة االلكترونية 28ً
 بعض الدوائر الخدمية لمحافظة نينوى

لكمية  21المؤتمر العممي 
 المنصور الجامعة

1023 

تبني نظام التعميم المتنقل في بيئة التعميم العالي 29ً
المتنقل في العراقية " نظام تجريبي مقترح لمتعميم 

قسم نظم المعمومات االدارية / كمية االدارة 
 واالقتصاد/ جامعة الموصل

مجمة كمية المصطفى 
 الجامعة

1022 

بدائل الحمول االمنية التي توفرىا الشبكة االفتراضية 31ً
انموذج مقترح الستخدام بدائل  VPNالخاصة 

سيسكو ومايكروسوفت االمنية في مصرف الرشيد / 
 مكتب المنوب العام / المنطقة الشمالية

مجمة العموم االدارية 
 واالقتصادية/جامعة بغداد

1022 

 

ًلهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولاعضوٌةًً:تاسعا 

 

 1221الموصل /  عضو لجنة اعداد االدلة االرشادية والتعريفية / جامعة -2

عضو المجنة االمتحانية / الدراسات العميا / كمية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل لمسنوات  -1
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