
 

 

 وسارج الرعلين العالي والثحث العلوي

 جاهعح الوىطل

 كليح االدارج واالقرظاد

   شعثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

  

 

 حالذاذي جالظيز
 

 

 
 

         ياطويي اكزم جاطن الذتاغ  ن:ــــــــــاالطــ

 6/8/1791 :دذاريخ الويـال

 الوىطل :هكاى الىالدج

 هرشوجح  الحالح الشوجيح:

 3:ذد األوالدــعـــ

 هحاطثح:ضـظـخـرــال

 :وٌظةالـ

 هذرص :الذرجح العلويح

 جاهعح الوىص/ كليح االدارج واالقرظاد عٌىاى العول:

 هاذف العول:

 59915907670 الوىتايل:

 yasmin akram :كرزوًياإللالثزيذ 

 :راتظ الظفحح الشخظيح

 هحاطثح هاليح وذذقيق الرخظظاخ الوهرن تها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وسارج الرعلين العالي والثحث العلوي

 جاهعح الوىطل

 كليح االدارج واالقرظاد

   شعثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

 الوؤهالخ العلويح :أوالا   

 

ا     : الرذرج الىظيفيثاًيا

 

 

 

 

 

 

 حالذرج

 العلويح

 الراريخ حالكــليــــ حالجاهع

 1770 ادارج واقرظاد الوىطل تكالىريىص

 1551 ادارج واقرظاد الوىطل الواجظريز

    الذكرىراٍ

    أخزي

 الً -الفرزج هي  حالجه حالىظيف خ

 1778-1770 ادارج واقرظاد هظاعذ تاحث 1

 لحذ االى-1777 ادارج واقرظاد ذذريظيح 1

3    

7    

0    

6    



 

 

 وسارج الرعلين العالي والثحث العلوي

 جاهعح الوىطل

 كليح االدارج واالقرظاد

   شعثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

ا     : الرذريض الجاهعيثالثا

 الً -هي  الفرزج الجاهعح الجهح )الوعهذ / الكليح( خ

 لحذ االى-1551 الوىطل ادارج واقرظاد 1

 1553 /اليويجاهعح اب  الرجارج 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قود ترذريظها ي: الوقزراخ الذراطيح الرراتعا

 الظٌـــــح الوـــــادج القظـــن خ

 1551 هثادي هحاطثح الوحاطثح 1

 1519 هحاطثح ذكاليف وهحاطثح اداريح االدرج 1

 1550 هثادي هحاطثح االقرظاد 3

 1551 هثادي هحاطثح االدارج الظٌاعيح 7

العلىم الواليح  0

 والوظزفيح

 1518 هثادي هحاطثح /هحاطثح هرىططح/

 1519 هحاطثح هظزفيح/هحاطثح اداريح  6

 1518 ذذقيق/ًظام هحاطثي هظزفي  9

 



 

 

 وسارج الرعلين العالي والثحث العلوي

 جاهعح الوىطل

 كليح االدارج واالقرظاد

   شعثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

ا:     عليها دالري أشزف( الواجظريز رطائل ،اطزوحاخ الذكرىراٍ)خاهظا

 الظٌــح نـــالقظ األطزوحح أو الزطالح اطن خ

1    

1    

3    

7    

0    

6    

9    

 

ا:    فيها دالري شاركالعلويح والٌذواخ الوؤذوزاخ طادطا

 ًىع الوشاركح  اًعقادهاهكاى  الظٌــح العٌىاى خ

) تحث / تىطرز 

 حضىر(

اطرجاتح الوكلفيي  1

 للعقىتاخ الضزيثيح

 تاحثح تغذاد 1551

  الجشائز 1511 الوظىليح االجرواعيح 2

الكهزتاء خذهح  3

 155وجثايح

 تاحثح الوىطل 1518

4     

5     

6     

7     

 

 

 

 



 

 

 وسارج الرعلين العالي والثحث العلوي

 جاهعح الوىطل

 كليح االدارج واالقرظاد

   شعثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  ادلشاركةذيفذاحلؾؼاتذالـؼاذقة

  ارازذالبحوث

  االذرافذعؾىذحبوثذالطؾبة

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 



 

 

 وسارج الرعلين العالي والثحث العلوي

 جاهعح الوىطل

 كليح االدارج واالقرظاد

   شعثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

 
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة الشفادةذالتؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذ ت

 8108 رئيس جامعة املوصل كتاب شكر 1

 8108 رئيس اجلامعة كتاب شكر 1

 8108 عميد الكلية كتاب شكر 3

 8107 عميد الكلية كتاب شكر 7

 8107 عميد الكلية كتاب شكر 0

 8100 عميد الكلية كتاب شكر 6

 8118 عميد الكلية كتاب شكر 9

 8110 عميد الكلية شكركتاب  8

 8111 عميد الكلية كتاب شكر 7

 0997 عميد الكلية كتاب شكر 15

 

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

8   

3   

4   



 

 

 وسارج الرعلين العالي والثحث العلوي

 جاهعح الوىطل

 كليح االدارج واالقرظاد

   شعثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

 5   

6   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 االنكليزية .1

1.  

3.  

             

 .CDيرن ذظلين ًظخح علً هالحظح: 


