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 تالذاحي ةالظيز
 

 

 

 

 اطىاى هحوذ طيب رشيذ الٌعيوي     ن:ــــــــــاالطــ

 8661/ 5/5 :دحاريخ الويـال

 هىصل :هكاى الىالدة

 هخشوجت الحالت الشوجيت:

 االحصاء :صـصـخـخــال

 حذريظيت :وٌصبالـ

 هذرص هظاعذ الذرجت العلويت:

 جاهعت الوىصل –كليت االدارة واالقخصاد  -قظن ًظن الوعلىهاث االداريت عٌىاى العول:

 هاحف العول:

   الوىبايل:

 alnuaeimy.a@uomosul.edu.iq :اإللكخزوًيالبزيذ 
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 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

  : الخذرس الىظيفيراًياا  

 

 : الخذريض الجاهعيرالزاا  

 الً -هي  الفخزة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكليت( ث

 5081-5005 جاهعت الوىصل كليت االدارة واالقخصاد 8

5    

 

 

 تالذرج

 العلويت

 الخاريخ تالكــليــــ تالجاهع

 55/6/8665 كليت االدارة واالقخصاد ت الوىصلجاهع بكالىريىص

 4/1/5005 الحاطباث والزياضياث/ االحصاء ت الوىصلجاهع الواجظخيز

    الذكخىراٍ

    أخزي

 الً -الفخزة هي  تالجه تالىظيف ث

 8661-8661 جاهعت الوىصل م. هالحظ 8

 5004-8661 جاهعت الوىصل احصائيت 

 5005-5004 جاهعت الوىصل احصائي هخقذم 

 5081-5005 كليت االدارة واالقخصاد حذريظيت 5

1    
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 قوج بخذريظها يالوقزراث الذراطيت الخ: رابعاا  

 الظٌـــــت الوـــــادة القظـــن ث

 5001-5005 بحىد عولياث ًظن الوعلىهاث االداريت 8

 5001-5005 اطاليب كويت ًظن الوعلىهاث االداريت 5

 5081-5005 هبادي االحصاء االقخصاد 1

 5085-5080 هبادي االحصاء هحاطبت 4

 5081-5085 اطاليب كويت والوصزفيتالعلىم الواليت  5

 5081-5005 طزائق احصائيت هخقذهت ًظن الوعلىهاث االداريت 6

    

    

 

 عليها جالخي أشزف( الواجظخيز رطائل ،اطزوحاث الذكخىراٍ)خاهظاا:  

 الظٌــت نـــالقظ األطزوحت أو الزطالت اطن ث

8    

5    

 

 فيها جالخي شاركالعلويت والٌذواث  الوؤحوزاثطادطاا:  

 ًىع الوشاركت  اًعقادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحذ / 

بىطخز 

 حضىر(

مؤتمر كليت طب المىصل وصف  8

 قرن مه االخطاء واالرتقاء

 حضىر فىدق ويىىي الدولي 3-5/4/2112
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تطىراث مىتقاة في تمر ؤم 5 

 الممارساث السريريت

 حضىر فىدق ويىىي الدولي 22/11/2111

مىتمر عدوي المستشفياث  1

 والرافديه

 حضىر كليت التمريض 22-3-2112

كليت الحاسباث والرياضياث/  2112-1-2 المؤتمر العلمي الثاوي للرياضياث 4

 جامعت المىصل

 باحث

5 
كليت طب ويىىي عطاء دائم ورافد 

 مضاف الً مسيرة العلم في العراق

 حضىر كليت طب ويىىي 12-12/4/2112

 -الجامعاث وسىق العملمؤتمر  6

 2131رؤيت 

 –كليت االدارة واالقتصاد  11/4/2112

 جامعت كربالء

 باحث

السياساث االئتماويت بيه تعليماث  7

 المصارف ورغباث المستفيديه

 حضىر ودوة المعهد التقىي / ويىىي 2-2/5/2112

1 
الىدوة الطالبيت لقسم وظم 

المعلىماث االداريت )الريادة في 

 المعلىماث االداريت (وظم 

 تىظيم وحضىر كليت االدارة واالقتصاد 2111

الىدوة الطالبيت الثاويت لقسم وظم  6

 المعلىماث االداريت 

 تىظيم وحضىر كليت االدارة واالقتصاد 2112

80 
لقسم وظم  الثالثتالىدوة الطالبيت 

) المعلىماتيت المعلىماث االداريت 

 في دعم القدراث المميزة(.

 تىظيم وحضىر كليت االدارة واالقتصاد 2113

لقسم وظم  الرابعتالىدوة الطالبيت  88

 المعلىماث االداريت 

 تىظيم وحضىر كليت االدارة واالقتصاد 12/4/2112

85 
    

 

 

 األخرى: األنشطة العلمٌة سابعا   

 خارج الكلٌة ل الكلٌةاخد

 الحمالت االنسانية واالرشاديةالمشاركة في  االستشارات االحصائية داخل وخارج الكلية

  المشاركة في دورات التعليم المستمر
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أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع   

 التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

 

 لهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌةاعضوٌة  :تاسعا 

1.  

 

 شهادات التقدٌروالجوائز ، الشكر كتبعاشرا :  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقدٌرٌة ت

 1991 السيد وزير التعليم العالي (1) عدد كتاب شكر وتقدير 8

 2002 رئيس الجامعة  (1) كتب شكر وتقدير عدد 5

1 
عميد كليت االدارة  (21) كتب شكر وتقدير عدد 

 2012 -1991 واالقتصاد

 

 أو المترجمة الكتب المؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   
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 اتــاللغ ثانً عشر :  

 العربيت. .8

5.  

             

 .CDيخن حظلين ًظخت علً هالحظت: 


