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 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

 منذر خضر يعقوب آكوب المهتدي  م:ــــــــــاالســ

 1977/ 7/ 27 :دتاريخ الميـال

 الموصل  :مكان الوالدة

 متزوج   الحالة الزوجية:

 3 :دد األوالدــعـــ

 إدارة التسويق  :صـصـخـتــال

 مدير وحدة البيع المباشر للكتاب الجامعي :منصبالـ

 أستاذ مساعد :الدرجة العلمية

 تدريسي  عنوان العمل:

 هاتف العمل: 

 07740856511 الموبايل:

 muntheralmuhtady33@gmail.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 إدارة األعمال –إدارة التسويق   التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 
 الصورة  
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

 : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2001 كلية اإلدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 5/5/2004 كلية اإلدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 29/12/2011 كلية اإلدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

 ------------ -------------- ------- أخرى 

 الى –الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 لعملهيئة ا عقدموظف  1
دار ابن األثير للطباعة 

 جامعة الموصل /والنشر
1/2/2004-30/6/2004 

 عقد وزاريموظف  2
دار ابن األثير للطباعة 

 جامعة الموصل /والنشر
1/8/2004-22/11/2005 

3 
مدير معرض البيع 

 المباشر

األثير للطباعة دار ابن 

 جامعة الموصل /والنشر
29/11/2005-5/6/2014 

4 
معاون مدير دار ابن األثير  

 للطباعة والنشر االداري

دار ابن األثير للطباعة 

 والنشر/جامعة الموصل 
1/2/2012-3/5/2013 

5 
مدير وحدة البيع المباشر 

 للكتاب الجامعي

ديوان رئاسة جامعة 

 الموصل
28/8/2017 - 

 - 2005/  23/11 كلية اإلدارة واالقتصاد تدريسي 6
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 : التدريس الجامعيثالثاا  

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

 الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1
23/11/2005  

 ولحد اآلن

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 سلوك المستهلك إدارة التسويق 1

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2016-2017 

 2017-2016 التسويق العالمي إدارة التسويق 2

 استراتيجيات التسويق إدارة التسويق 3

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

 2017-2016 دراسات تسويقية معاصرة  إدارة التسويق 4

 2018-2017 المنشآت المتخصصةالتسويق في  إدارة التسويق 5

 حقوق اإلنسان إدارة األعمال 6
2005-2006 

2006-2007 

 2008-2007 إمدادات إدارة األعمال 7

 2017-2016 إدارة التسويق إدارة األعمال 6



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 االدارة واالقتصادكلية 

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
 2017-2016 بحوث التسويق إدارة األعمال 7

 التسويق والتجارة اإللكترونية المحاسبة 7

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

8 
المؤسسات  إدارة

 السياحية والفندقية
 2017-2016 دارة الفنادقإ

9 
المؤسسات  إدارة

 السياحية والفندقية
 2017-2016 دارة سلوك السائحإ

10 
المؤسسات إدارة 

 السياحية والقندقية
 2019-2018 التسويق السياحي

10 
العلوم المالية 

 والمصرفية
 2017-2016 التجارة اإللكترونية

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 
)الصديقة للبيئة(  تسويق المنتجات الخضراء 

 / رسالة دبلوم  وتأثيرها على الحصة السوقية
 2018-2017 إدارة األعمال

 2018-2017 إدارة األعمال  2
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3 

إسهام المسؤولية االجتماعية في استقطاب الكوادر 
 رسالة دبلوم  /النسوية التمريضية

 
 2014-2013 إدارة األعمال

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان  ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور( 

1 

التسويق واالستثمار الرياضي:  المؤتمر الدولي حول 

المؤسسات االقتصادية ودعم الحترافية  ألداءتحسين 

 2018اكتوبر  30-29للفترة من  المؤسسات الرياضية

 باحث الجزائر  /2جامعة البليدة 2018

2 

الملتقى العلمي الدولي "دور االبتكار التسويقي في ترقية 

أداء المؤسسات" المنعقد في كلية العلوم االقتصادية  

جامعة جياللي ليابس سيدي والتجارية وعلوم التسيير في 

 م. 2013 نوفمبر 27-26بلعباس/ الجزائر للفترة من 

 باحث الجزائر 2013
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 جامعة الموصل
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3 

حديات عمل المنظمات ت المؤتمر العلمي السنوي السادس 

العراقية في ظل متطلبات البنى التحتية والتنمية 

 االقتصادية

2013 
جامعة الموصل/ كلية  

 اإلدارة واالقتصاد 
 باحث

4 
الريادة وذكاء األعمال  المؤتمر العلمي السنوي الخامس  

 في المنظمات العراقية
2012 

جامعة الموصل/ كلية  

 اإلدارة واالقتصاد 
 باحث

 2012 "الترويج في التسويق الدوائي" ندوة 5
جامعة الموصل/ كلية  

 الصيدلة 

 باحث

6 
في ظل المشكالت  العراقي حماية المستهلكندوة في 

 المعاصرة
2008 

جامعة الموصل/ كلية  

 دارة واالقتصاد اإل
 باحث

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 خارج الكلية ل الكليةخاد

 إقامة معارض الكتب قامة معارض الكتبإ

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 عناصر الرضا " المفهوم والقياس  "/ إطار فلسفي 1
حدباء كلية ال /بحوث مستقبلية

 الجامعة/ الموصل 
2005 
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2 

االستهالكية/ دراسة تحليلية  توجهات المستهلكين لشراء السلع 

 آلراء عينة من مستهلكي سلعة معمل ولدي

 

تنمية الرافدين/ كلية اإلدارة  
  جامعة الموصل /واالقتصاد
 ( 84( العدد ) 35المجلد ) 

2006 

3 

أهمية استخدام نظام الترميز السلعي في زيادة كفاءة العمل  
المباشر في بيع المنتجات/ دراسة تطبيقية في معرض البيع 

   في جامعة الموصل 
تنمية الرافدين/ كلية اإلدارة  
 واالقتصاد/ جامعة الموصل 

 ( 93( العدد ) 31المجلد ) 
2009 

4 
- Facebookإسهام موقع التواصل االجتماعي الـ 

في التسويق الريادي/ دراسة    -الصفحات الرياضية 
 .استطالعية ألحد األندية الرياضية العالمية كنموذج

مجلد وقائع المؤتمر العلمي 
السنوي الخامس/ كلية اإلدارة 
 واالقتصاد/ جامعة الموصل 

2012 

5 
االبتكار في مجال ترويج األنشطة والفعاليات الرياضية/  

 نادي دهوك الرياضي.دراسة ميدانية في 

مجلة االبتكار والتسويق/ 
جامعة جياللي ليابس سيدي 

 الجزائر / بلعباس
2013 

6 
اختبار مراحل الذكاء الرتبي لنوعية القيادات اإلدارية باعتماد 

, دراسة تطبيقية في المستشفيات الحكومية Ravensطريقة 
 بمدينة الموصل

مجلة تنمية الرافدين العدد  
كلية   / (35مجلد ) ( 113)

اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  
 الموصل 

2013 

7 
البنية التحتية الرياضية وإسهامها في الحد من األزمات 

التسويقية/ دراسة ميدانية في عدد من األندية الرياضية في  
 مدينة الموصل. 

مجلد وقائع المؤتمر العلمي 
السنوي السادس/ كلية اإلدارة  

 الموصل واالقتصاد/ جامعة  
2013 
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8 
إدارة عالقات الجمهور وعالقتها في تعزيز مبادئ إدارة 

حالة دراسية آلراء عينة   /الجودة الشاملة لأللعاب الرياضية 
 .من جمهور نادي اربيل الرياضي في محافظة اربيل

مجلة تنمية الرافدين العدد  
(/ كلية  35( مجلد ) 115)

اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  
 الموصل 

2014 

9 
دور المنتج الرياضي النسوي في تحقيق أبعاد التسويق 

بالثقة/ دراسة استطالعية في نادي الفتاة الرياضي في مدينة  
 الموصل. 

مجلة تنمية الرافدين العدد  
(/ كلية  36( مجلد ) 116)

اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  
 الموصل 

2014 

10 

الشراء مدى اسهام العوامل المؤثرة في اختيار الزبون قرار 
( في مدينة الموصل/ دراسة ميدانية على  Hyundiaلسيارة )

 ( في مدينة الموصل Hyundiaمستخدمي سارة )
مجلة كلية بغداد للعلوم  

 االقتصادية
2016 

11 
التخطيط االستراتيجي التسويقي في القطاع الرياضي/ دراسة  

 استطالعية في المنظمات الرياضية في محافظة دهوك
 2018 الجزائر  /2البليدةجامعة 

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 في قسم إدارة التسويق  العلميةعضو اللجنة  .1

 في قسم إدارة التسويق  عضو اللجنة االمتحانية .2

 عضو مجلس إدارة دار ابن األثير للطباعة والنشر في جامعة الموصل  .3

 )النفقة الخاصة( واألولية الموازي تخفيض طلبة الدراسات العليا عضو لجنة  .4

 عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية اإلدارة واالقتصاد  .5

 عضو لجنة إعمار كلية اإلدارة واالقتصاد  .6
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 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة  الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقديرية ت

 كتب الشكر:

1.  
وزارة التعليم العالي   السيد وزير التعليم العالي والبحث والعلميمكتب 

 والبحث العلمي 
 م 24-7-2006

2.  
ــة والنشـــــر فـــــي جامعـــــة  ــيد مـــــدير دار ابـــــن األثيـــــر للطباعــ الســ

 الموصل
ثير للطباعة  دار ابن األ

 والنشر 
 م 4-9-2006

3.  
التعليم العالي  وزارة  مكتب السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث والعلمي

 والبحث العلمي 
 م 18-9-2006

 م 2006-12-12 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل  .4

 م 2008-2-26 دارة واالقتصاد كلية اإل عمالرئيس قسم إدارة األ  .5

 م 2008-6-2 دارة واالقتصاد كلية اإل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .6

 2009-10-25 الموصل جامعة  السيد رئيس جامعة الموصل  .7

 2010-5-24 دارة واالقتصاد ة اإلكلي ة اإلدارة واالقتصادالسيد عميد كلي  .8

 م 2010-6-14 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل  .9

 م 2011-3-1 دارة واالقتصاد كلية اإل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .10

 م 2011-5-25 دارة واالقتصاد كلية اإل إلدارة واالقتصادالسيد عميد كلية ا  .11

 م 2011-7-18 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل  .12

13.  
 م 2011-9-6 جامعة الموصل  السيد مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون العلمية

14.  
 م 2011-11-17 جامعة الموصل  السيد مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون اإلدارية
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 م 2012-2-27 دارة واالقتصاد كلية اإل واالقتصادإلدارة السيد عميد كلية ا  .15 

 م 2012-4-18 دارة واالقتصاد كلية اإل إلدارة واالقتصادالسيد عميد كلية ا  .16

 م 2013-7-11 دارة واالقتصاد كلية اإل إلدارة واالقتصادالسيد عميد كلية ا  .17

18.  
العالي  وزارة التعليم  مكتب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 والبحث العلمي 
17-7-2013 

 م 2013-7-2 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل  .19

20.  
ثير للطباعة  دار ابن األ السيد رئيس مجلس ادارة دار ابن األثير للطباعة والنشر

 والنشر 
 م 15-12-2013

 2013-12-19 دارة واالقتصاد كلية اإل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .21

 م 2013-12-30 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل  .22

كلية التربية للعلوم   السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة  .23
 الصرفة 

 م 14-1-2014

 م 2014-3-18 ة كلية القلم الجامع / كركوك السيد معاون كلية القلم الجامعة  .24

 م 2014-3-27 واالقتصاد دارة كلية اإل إلدارة واالقتصادالسيد عميد كلية ا  .25

 2017-12-17 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل   .26

 2018-1-21 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل   .27

 2018-4-3 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل   .28

 2018-5-27 جامعة الموصل  السيد رئيس جامعة الموصل   .29

 2018-6-6 الموصل جامعة  السيد رئيس جامعة الموصل   .30

 2017-7-9 دارة واالقتصاد كلية اإل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .31

 2017-10-2 دارة واالقتصاد كلية اإل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .32

 2017-12-24 دارة واالقتصاد كلية اإل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .33

 2018-1-8 واالقتصاد  اإلدارةكلية  واالقتصادالسيد عميد كلية اإلدارة   .34

 2018-3-19 واالقتصاد  اإلدارةكلية  السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .35
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 جامعة الموصل

 االدارة واالقتصادكلية 

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2018-4-8 واالقتصاد  اإلدارةكلية  السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .36 

 2018-7-2 دارة واالقتصاد كلية اإل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  .37
 

 السنة  الجهة المانحة  ت

 شهادات التقدير:

شهادة تقديرية عن المشاركة في ندوة "حماية المستهلك العراقي   1
 ظل المشكالت المعاصرة 

 2008 دارة واالقتصاد كلية اإل

شهادة تقديرية عن المشاركة في معرض التكنولوجيا ومواد   2
 البناء

نقابة المهندسين العراقية/ 
 فرع نينوى 

2011-2012 

شهادة تقديرية عن المشاركة في أعمال المؤتمر العلمي   3
 السنوي الخامس

 2013-2012 كلية اإلدارة واالقتصاد 

مكتب السيد محافظة   شهادة تقديرية عن المشاركة في معرض الكتاب الدولي األول  4
 نينوى 

2012-2013 

التسويق شهادة تقديرية عن المشاركة في ندوة "الترويج في  5
 الدوائي"

 2013-2012 كلية الصيدلة 

شهادة تقديرية عن المشاركة في الذكرى السنوية للصحافة   6
 الجامعية

 2014-2013 جامعة الموصل 

شهادة تقديرية عن المشاركة في أعمال المؤتمر العلمي   7
 السنوي السادس 

 2014-2013 كلية اإلدارة واالقتصاد 

عمال مسابقة الفنون  أ عن المشاركة في شهادة تقديرية  8
 26/ االبداعية

 2018-2017 جامعة الموصل 

9 
شهادة تقديرية عن المشاركة  معرض التقنيات الكهربائية 

 الحديثة األول 

الجامعة التقنية الشمالية/  
الكلية التقنية الهندسية/  

 الموصل 
2017-2018 

 2017-2016 كلية اإلدارة واالقتصاد  العمل/ قسم إدارة األعمال شهادة تقديرية عن ورشة  10

 2018-2017 كلية اإلدارة واالقتصاد  قسم إدارة التسويق /2 شهادة تقديرية عن ورشة عمل 11

 2019  -2018 كلية اإلدارة واالقتصاد  قسم إدارة التسويق /3 شهادة تقديرية عن ورشة عمل 12



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 االدارة واالقتصادكلية 

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 أو املرتمجة املؤلفةالكتب :عشر يحاد  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 االجتاهات احلديثة يف التسويق 1

 قيد النشر التسويق الرياضي 2

 

 اتــثاني عشر :اللغ 

 العربية .1

 اإلنكليزية .2

 التركية .3

 

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


