
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 

 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

 بهاء حبيب محمود احمد الطائي          م:ــــــــــاالســ

 1983/ 3/10 :دتاريخ الميـال

 الموصل  :مكان الوالدة

 متزوج   الحالة الزوجية:

 1 :األوالددد ــعـــ

 إدارة التسويق  إدارة االعمال / :صـصـخـتــال

 ال يوجد  :منصبالـ

 مدرس مساعد :الدرجة العلمية

 إدارة التسويق جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد/ قسم  عنوان العمل:

 ال يوجد  هاتف العمل:

 07704610662 الموبايل:

 Baha_habeb@uomosul.edu.iq :كترونياإللالبريد 

 

 www.researchgate.net/profile/Bahaa_Habeeb// :رابط الصفحة الشخصية

مفاهيم   ظم المعلومات التسويقية،ن التسويق، التسويق االلكتروني، مبادئ التخصصات المهتم بها:

المواد، تسويق الخدمات، تسويق الخدمات   ، ادارةاألخضر، مبادى ادارة االعمالالتسويق    تسويقية معاصرة،

ة  ، المسؤوليالمصرفية، نظم المعلومات التسويقية، سلوك المستهلك، ادارة التفاوض، ادارة عالقات الزبائن

 . االجتماعية واالخالقية للتسويق، االستراتيجيات التسويقية

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2007 اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل بكالوريوس

 2010 اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 ولحد اآلن 7/3/2012 جامعة الموصل تدريسي في كلية اإلدارة واالقتصاد 1
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3    

4    

5    

6    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 : التدريس الجامعيثالثاا   

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

 جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1
ولحد   2012/ 3/ 7

 اآلن

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2011/2012 مبادئ ادارة االعمال المحاسبة 1

 2012/2013 مبادئ ادارة االعمال المحاسبة 2

 2012/2013 تسويق الخدمات إدارة التسويق 3

 2013/2014 تسويق الخدمات إدارة التسويق 4

 2016/2017 تسويق الخدمات إدارة التسويق 5

 2016/2017 التسويق االلكتروني إدارة التسويق 6

 2016/2017 إدارة عالقات الزبائن إدارة التسويق 7

 2017/2018 تسويق الخدمات إدارة التسويق 8

 2017/2018 مناهج البحث العلمي إدارة التسويق 9

 2017/2018 التسويق االلكتروني إدارة التسويق 10
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ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
دور التميز والريادة في تفوق منظمات 

 2013 االعمال
كلية المال واالعمال / جامعة العلوم 

 االردن  /االسالمية العالمية
 بحث 

2 
المعوقات وآفاق  -التسويق السياحي

 النهوض

 
2014 

ورشة العمل االولى كلية االدارة واالقتصاد/ 
 ورقة بحثية  جامعة الموصل

3 
االستخدام األمثل للمياه باعتماد مفاهيم 

 تسويقية معاصرة
2018 

ورشة العمل الثانية كلية االدارة واالقتصاد/ 
 ورقة بحثية  جامعة الموصل

4 
التسويق الدوائي في محافظة نينوى/ الواقع  

 وسبل النهوض 
2018 

ورشة العمل الثالثة كلية االدارة واالقتصاد/ 
 بحثية ورقة  جامعة الموصل

5     

6     

7     
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاخد

حماضر يف برامج التعليم املستمر املقامة يف كلية اإلدارة 

 واالقتصاد
 زيارة اىل دار االيتام يف حمافظة نينوى

برامج التعليم املستمر املقامة يف كلية  امتحانات مراقب يف

 اإلدارة واالقتصاد

 زيارة اىل دار العجزة

 زيارة اىل بعض دوائر الدولة  

 زيارة اىل نقابة الصيادلة 

 

 

 أو تطوير التعليمجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: املشروعات البحثية يف 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
شركاء املعرفة يف تعزيز احلصة السوقية/ دراسة حتليلية آلراء عينة اثر 

 من أصحاب املنظمات البيعية لأللبسة اجلاهزة يف مدينة املوصل

جملة اإلدارة واالقتصاد/ اجلامعة 

 املستنصرية
2012 

2 

اسهام االبعاد التسويقية للخدمة املتميزة يف بناء اسرتاتيجيات املكانة 

الذهنية وانعكاسهما على رضا الزبون/ دراسة حالة يف فروع مطعم 

KFC  للوجبات السريعة يف حمافظة اربيل 

جملة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية
2018 

3    

4    
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 العلمية احمللية والدوليةهليئات اعضوية  :تاسعا  

1.  

2.  

3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2012/ 12/ 20 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 1

 2/2013/ 12 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 2

 3/2013/ 10 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 3

 2013/ 12/ 19 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 4

 2014/ 6/5 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 5

 5/2014/ 19 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 6

 2017/ 12/ 24 اإلدارة واالقتصاد / العميدكلية  شكر وتقدير 7

 2018/ 8/1 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 8

 2018/ 6/3 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 9

 5/2018/ 15 كلية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 10

 2018/ 2/7 العميدكلية اإلدارة واالقتصاد /  شكر وتقدير 11

 7/2018/ 29 كلية اإلدارة واالقتصاد / رئيس الجامعة شكر وتقدير 12
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 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد  

 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: 


