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 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

 سهم حازم نجيب        م:ــــــــــاالســ

 1984-10-13:دتاريخ الميـال

 موصل  :مكان الوالدة

 متزوج   الحالة الزوجية:

 ال يوجد :دد األوالدــعـــ

 ماجستير نظم المعلومات االدارية   :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس مساعد :الدرجة العلمية

 كلية االدارة واالقتصاد -جامعة  الموصل عنوان العمل:

 هاتف العمل: 

 07734196050الموبايل: 

 sahmhazim_mis@yahoo.com  :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 العلوم االدارية  –تكنولوجيا المعلومات  -نظم المعلومات االدارية  التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2006 االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل بكالوريوس

 2012-3-18 االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 باحث .م 1
جامعة الموصل/االدارة 

 واالقتصاد
2007-2011 

 مدرس  مساعد 2
جامعة الموصل/االدارة 

 واالقتصاد
2012 

3    

4    

5    

6    
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 : التدريس الجامعيثالثاا  

 الى -من  الفترة الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 لحداالن -2012 الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

 2017-2016 الحمدانية كلية التربية  2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  Excel 2012-2013حاسوب إدارة اعمال 1

 

2018 
 Access 2012-2013حاسوب  إدارة اعمال 2

 Excel 2013-2014حاسوب إدارة اعمال 3

 Access 2013-2014حاسوب  إدارة اعمال 4

 2016-2015 نظم دعم القرارات نظم المعلومات االدارية 5

 2016-2015 حاسوب ادارة صناعية 6

 Access 2015-2016حاسوب   االعمالادارة  7
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 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2016-2015 حاسوب العلوم المالية والمصرية 8 

 2017-2016 حاسوب الصناعية رةااد 9

 Access 2016-2017حاسوب  ادارة االعمال  10

11 
العلوم المالية 

 والمصرفية
 2017-2016 حاسوب

 2017-2016 المتكاملة ةاالتصاالت التسويقي  ادارة التسويق 12

 2017-2016 قواعد البيانات التسويقية ادارة التسويق 13

 2017-2015 ادارة عالقات الزبون ادارة التسويق 14

 2018-2017 قواعد البيانات التسويقية ادارة التسويق 15

 2018-2017 ادارة عالقات الزبون ادارة التسويق 16

17 
 ادارة التسويق

 Word- Excel 2018-2019حاسوب 

18 
ادارة المؤسسات 

 السياحية والفندقية
 Excel 2018-2019حاسوب 

 

ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    
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 4    

5    

6    

7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  مكان انعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 

–نظام السجل الطبي االلكتروني  
مدخل لتطبيق اإلدارة االلكترونية  

 )انموذج مقترح ( المعاصرة

2012 
, لبنان -جنانجامعة ال

 مؤتمر
 باحث

2 

انعكاسات جودة تصميم نظام 
المعلومات اإلدارية في تحقيق  

النظام دراسة استطالعية في  أهداف 
عينة من وحدات اإلدارية في بعض  

 كليات جامعة الموصل 

2014 
 جامعة جيهان, اربيل

 مؤتمر
 باحث

3 
الثانية لقسم نظم  ورشة عمل

 المعلومات االدارية
 حضور قسم نظم المعلومات 2014

4 
االولى لقسم ادارة  ورشة عمل

 التسويق
 بحثيةورقة  قسم ادارة التسويق 2014

5 
الثالثة لقسم ادارة   ورشة عمل

 التسويق
 ورقة بحثية قسم ادارة التسويق 2018
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا  

 خارج الكلية ل الكليةاحد

االولى لقسم نظم  العلمية في الندوة تقديرية شهادة
 15/4/2008بتاريخ اإلداريةومات المعل

شهادة في دورة  سالمة اللغة العربية في كلية  
في تاريخ   3701 /2/8العدد   اآلداب

 بتقدير امتياز  2/5/2018

 

في مركز الحاسبة  شهادة الكفاءة في الحاسوب 
إلى   12/10/2009االلكترونية بتاريخ 

25/10/2009 

 
  تشهادة مشاركة في دورة التمريض واإلسعافا

 7/2007/ 20االولية بتاريخ 

 

في مركز   excelفي دورة  شهادة تدريبية
إلى  2006/ 1/10بتاريخ   الحاسبة االلكترونية
12/10/2006 

 

 

 أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت
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1 
اإلدارية في إدارة االزمات  دور نظم المعلومات 

 دراسة تطبيقية في بعض كليات جامعة الموصل 

كركوك   مجلة جامعة
 واإلدارية  للعلوم

 االقتصادية 

2017 

2    

3    

4    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو الشهادة التقديريةكتاب الشكر او  ت

 2017 -2016 العميد جامعة احلمدانية 1

السيد وزير التعليم   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2

 العالي

2018 

 2017-2016 العميد جامعة املوصل 3

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 
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 سنة النشر أسم الكتاب ت 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .1

 اللغة االنكليزية .2

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


