
 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

          نُث خهُم ابزاهُى ػهٍ انذنًٍُ  ى:ــــــــــاالطــ

 0891/  7/ 01 :دحبرَخ انًُـال

 يىصم  :يكبٌ انىالدة

 يخشوج  انحبنت انشوجُت:

 واحذ   :ذد األوالدــػـــ

 ك ُيحبطبت يبنُت وحذل :صـصـخـخــان

  :ًُصبانـ

 يذرص يظبػذ  :انذرجت انؼهًُت

 جبيؼت انًىصم / كهُت االدارة وااللخصبد  ػُىاٌ انؼًم:

  هبحف انؼًم:

 17711904078 انًىببَم:

  laith_k_i@yahoo.com :كخزوٍَاإلنانبزَذ 

 :انصفحت انشخصُترابظ 

 ادارة اػًبل والخصبد  انخخصصبث انًهخى بهب:

 

 

 
 

mailto:laith_k_i@yahoo.com


 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 انًؤهالث انؼهًُت :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظُفٍثبَُب

 

 

 

 تانذرج

 انؼهًُت

 انخبرَخ تانكــهُــــ تانجبيؼ

 8119 كهُت االدارة وااللخصبد جبيؼت انًىصم  بكبنىرَىص

 8102 كهُت االدارة وااللخصبد جبيؼت نًىصم  انًبجظخُز

    انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 جبيؼت انًىصم  ػضى انهُئت انخذرَظُت 0
 88/08/8104يٍ 

 نحذ االٌ 

8    

2    

1    

0    

4    



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

ا     : انخذرَض انجبيؼٍثبنثب

 انً -يٍ  انفخزة انجبيؼت انجهت )انًؼهذ / انكهُت( ث

 8101-8102 جبيؼت انحًذاَُت  يحبضز خبرجٍ  1

 8100-8101 جبيؼت حُبة انخبصت ػضى هُئت حذرَظُت  2

 
 8104-8100 جبيؼت حُبة انخبصت ػضى هُئت حذرَظُت  3

 
 جبيؼت انًىصم  ػضى هئُت حذرَظُت  4

 88/08/8104يٍ 

 ونحذ االٌ

5    

6    

7    

9    

 

ا    لًج بخذرَظهب ٍ: انًمزراث انذراطُت انخرابؼب

 انظُـــــت انًـــــبدة انمظـــى ث

 8101-8102 ححهُم يبنٍ + يحبطبت يخىططت  انًحبطبت  0

 انًحبطبت  8
+ يحبطبت يُشبث يبنُت +يحبطبت حكبنُف 

 يحبطبت يخخصصت 
8101-8100 

 + ادارة االػًبل انًحبطبت 2
يحبطبت ادارَت +يحبطبت يخىططت + 

 يحبطبت حكبنُف
8100-8104 

 8107-8104 يببدئ انًحبطبت  انًحبطبت  1

0 
+ ػهىو  ادارة االػًبل

 انحبطببث وانزَبضُبث 
 8109-8107 يببدئ انًحبطبت + رَبضُبث يبنُت 

 



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

ا:     ػهُهب جانخٍ أشزف( انًبجظخُز رطبئم ،اطزوحبث انذكخىراِ)خبيظب

 انظُــت ىـــانمظ األطزوحت أو انزطبنت اطى ث

0    

8    

2    

1    

0    

4    

7    

 

ا:    فُهب جانخٍ شبركانؼهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طبدطب

 انظُــت انؼُىاٌ ث
 اَؼمبدهبيكبٌ 

 َىع انًشبركت 

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

 –انًؤحًز انؼهًٍ انظبدص نكهُت االدارة وااللخصبد / جبيؼت انًىصم  1

ححج شؼبر  )ححذَبث  انًُظًبث انؼزالُت فٍ ظم يخطهببث انبًُ 

 وانخًُُت االلخصبدَت (انخحخُت 

جبيؼت  8102

/ انًىصم 

 انؼزاق 

 بحث

مهنة ودراسة  –تحت شعار  –المؤتمر الرابع والعشرين / قطر  2
المكتبات والمعلومات : الواقع والتوجهات المستقبلية )جمعية 

 المكتبات(

 بحث لطز 8102

3 
–انًؤحًز انؼهًٍ انثبنث نكهُت االدارة وااللخصبد / جبيؼت َىروس 

ححج شؼبر )انًخغُزاث االلخصبدَت وانذونُت واَؼكبطبحهب  –دهىن 

ػهً انُظبو انًبنٍ فٍ انؼزاق انفذرانٍ يغ انخزكُش ػهً الهُى 

 كىردطخبٌ(

 بحث دهىن 8101

4 
انًؤحًز انظُىٌ انخبيض نضًبٌ انجىدة واالػخًبد االكبدًٍَ 

وانخمىَى انًُؼمذ فٍ جبيؼت انكىفت ببالشخزان يغ جهبس االشزاف 

انؼهًٍ فٍ وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ وببنخؼبوٌ يغ يُظًت 

 انُىَظكى

 بحث انُجف 8101

طهًُبَُت /  –انًؤحًزانؼهًٍ انذونٍ انثبٍَ نجبيؼت انخًُُت انبشزَت  5

 رؤَت يؼبصزة -ححج شؼبر : انخًُُت انبشزَت  

 بحث انظهًُبَُت 8100



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

انثبنث نجبيؼت انخًُُت انبشزَت ببالشخزان يغ انًؤحًز انؼهًٍ انذونٍ  6 

انجبيؼت انخمُُت فٍ انظهًُبَُت وانهُئت انكىردطخبَُت نهذراطبث 

 االطخزاحُجُت وانبحث انؼهًٍ انًُؼمذ فٍ انظهًُبَُت

 بحث انظهًُبَُت 8104

7 
 انًؤحًز انؼهًٍ انثبنث نكهُت االدارة وااللخصبد / جبيؼت حكزَج

 بحث حكزَج 8109

انًؤحًز انؼهًٍ انخبطغ نكهُت انًؼبرف ححج شؼبر ) انُهىض ببنبحث  9

 انؼهًٍ خطىة اطبطُت فٍ بُبء انؼزاق انًىحذ (
 بحث االَببر 8109

8 
 انًؤحًز انؼًهٍ انظببغ ػشز نكهُت انًُصىر انجبيؼت

 بحث بغذاد 8109

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

2    

3    

4    



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

  

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة أوذالشفادةذالتؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذ ت

 4102 رئيس جامعة احلياة كتاب شكر وتقدير  0

 4102 مساعد رئيس جامعة احلياة كتاب شكر وتقدير 8

 كتب شكر وتقدير  3 2
عميد كلية العلوم االدارية واملالية 

 جامعة احلياة 

4102 

4102 

 4102 رئيس جامعة املوصل كتاب شكر وتقدير  1

 كتب شكر وتقدير  3 0
عميد كلية االدارة واالقتصاد / 

 جامعة املوصل 
4102 

 كتب شكر وتقدير  3 4
عميد كلية االدارة واالقتصاد / 

 جامعة املوصل
4102 

 كتاب شكر وتقدير  7
عميد كلية علوم احلاسبات 

 والرياضيات / جامعة املوصل
4102 



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

  

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر الؽتابذأدم ت

0   

4   

3   

2   

2   

2   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 العربية .0

 االنكليزية .8

2.  

             

 .CDَخى حظهُى َظخت ػهً يالحظت: 


