
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 

 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

          يونس احمد خليل النعيمي م:ــــــــــاالســ

  1968 /1 /2  : دتاريخ الميـال

 الموصل  :مكان الوالدة

 متزوج   الحالة الزوجية:

 4  :األوالددد ــعـــ

 التسويق  :صـصـخـتــال

 مدرس  /   :منصبالـ

 مدرس    :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد عنوان العمل:

 /     هاتف العمل:

 07701853523 الموبايل:

 Yonis_alnuaimy@uomosul.ed.iq    :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 ، االدارة الصناعية  البيئة الخضراء علوم ادارة االعمال   ،   المهتم بها:التخصصات 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 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

 1992 االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  بكالوريوس

 2006 االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  الماجستير

 2018 االدارة واالقتصاد  الموصل جامعة  الدكتوراه

   / أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2017-2007 كلية االدارة واالقتصاد  مدرس مساعد  1

 ولغاية االن  -2018 كلية االدارة واالقتصاد  مدرس 2

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

 لغاية االن   -2007 الموصل            االدارة واالقتصاد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008/ 2007اول   االعمال مبادى  االعمالادارة  1

2 
 

 2008-2007 مبادى ادارة التسويق  المحاسبة 

 2009-2008 مبادى ادارة التسويق  ادارة االعمال 3

 2010-2009 مبادى ادارة التسويق  ادارة االعمال 4

 2014-2011 ادارة استراتيجية  ادارة التسويق  5

 2017/ 2016 سلوك المستهلك ادارة التسويق  6

 2018/ 2017 تسويق خدمات مصرفية  مالية ومصرفية  7

 2017/2018/ سلوك مستهلك  ادارة التسويق  8



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
9 

ادارة المؤسسات 

 السياحية 
 2018-2017 ادارة سلوك السائح 

10    

11    

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 / / / 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 1 حضور(
 2008 حماية المستهلك   

كليةةةةة جامعةةةةة الموصةةةةل/  

/ ادارة  االدارة واالقتصةةةةةاد 

 االعمال

 ورقة بحثية   

2 

 

 ندوة/ غش األغذية بين االخالق والعلم 

 

 

2018 

 

جامعة الموصل / كلية 

الزراعة والغابات على قاعة 

 المنتدى العلمي واالدبي 

 

   

 مشاركة ببحث   

ورشة عمل/ االستخدام االمثل للمياه  3

 معاصرةباعتماد مفاهيم تسويقية 

2018 

 

 

جامعة الموصل/ كلية  

االدارة واالقتصاد/ قسم  

 ادارة التسويق 

مشارك ببحث  

عضو لجنة  و

 استقبال 

ورشة عمل/  البيئة االقتصادية لمحافظة   4

 نينوى الواقع والطموح 
2018 

جامعة الموصل/ كلية  

االدارة واالقتصاد /قسم  

 االقتصاد 

 

 مشارك ببحث  

 

 

 

 

 

ورشة عمل / التسويق الدوائي في  5

 محافظة نينوى / الواقع وسبل النهوض 
  2018 

جامعة الموصل/ كلية  

االدارة واالقتصاد/ قسم  

 ادارة التسويق 

مشارك ببحث  

وعضو لجنة  

   االستقبال

ندوة ) التسجيل العقاري بين الواقع  7

 والطموح _ نينوى انموذجا  
 2018 

جامعة الموصل / كلية  

الحقوق / فرع القانون  

 الخاص 

 حضور    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
8 

 

ندوه / التوعية من مخاطر فيضان  

 االنهار والسيول وحوادث السدود 

 

2018 

 

جامعة الموصل / جمعية  

 الهالل االحمر العراقي 

 

 حضور    

9 
 

 دورة سالمة اللغة العربية  

2018   

 كلية اآلداب    

   

 مشارك   

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 مجعية اهلالل االمحر العراقي متابعة الطالب وارشادهم 

 مديرية زراعة نينوى متابعة طالب التدريب الصيفي            

 مديرية ماء وجماري نينوى  

  

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
التوجهات البيئية الخضراء ودورها في تعزيز  

 االتصاالت التسويقية 

 

 2014 تنمية الرافدين 

2 

   

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 االكاديميين العراقيين عضو في جمعية نقابة  .1

2.  

3.  

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

1 
من عميد كلية االدارة     ( كتب شكر وتقدير3)

 واالقتصاد 
 2008-2007 كلية االدارة واالقتصاد 

2 
من عميد كلية االدارة     ( كتب شكر وتقدير3)

 واالقتصاد 
 2009-2008 كلية االدارة واالقتصاد 

3 
من عميد كلية االدارة     ( كتب شكر وتقدير4)

 واالقتصاد 
 2010-2009 كلية االدارة واالقتصاد 

4 
من عميد كلية االدارة     ( كتب شكر وتقدير4)

 واالقتصاد 
 2017-2016 كلية االدارة واالقتصاد 

5 
من عميد كلية االدارة     كتب شكر وتقدير( 6)

 واالقتصاد 
 2018-2017 كلية االدارة واالقتصاد 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 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: 


