
 

 

 ٔسارة انخعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي

 جايعت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

  ايًاٌ عهي احًذ يَٕض انحياني     ى:ــــــــــاالطــ

  1982 :دحاريخ انًيـال

 يٕصم  :انٕالدةيكاٌ 

 يخشٔجّ  انحانت انشٔجيت:

  3:ذد األٔالدــعـــ

 ادارة اعًال  :صـصـخـخــان

  :ًُصبانـ

 ياجظخيز :انذرجت انعهًيت

 / كهيت االدارة ٔااللخصاد جايعت انًٕصم  عُٕاٌ انعًم:

 aiman_ali@uomosul.edu.iq :كخزَٔياإلنانبزيذ 

 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 ادارة انًٕارد انبشزيت  بٓا:انخخصصاث انًٓخى 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 ٔسارة انخعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي

 جايعت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 انًؤْالث انعهًيت :أٔالا   

  

  : انخذرج انٕظيفيثاَياا  

 : انخذريض انجايعيثانثاا  

 انٗ -يٍ  انفخزة انجايعت انجٓت )انًعٓذ / انكهيت( ث

   2018-2014 جايعت انًٕصم   االدارة ٔااللخصاد 1

2    

 لًج بخذريظٓا ي: انًمزراث انذراطيت انخرابعاا  

 انظُـــــت انًـــــادة انمظـــى ث

 2016/2017/2017/2018 يبادئ حظٕيك  ادارة صُاعيت  1

 2016/2017 حظٕيك صُاعي  ادارة صُاعيت  2

  2017/2018 دراطت عًم ٔانُٓذطت انبشزيت  ادارة صُاعيت  3

 تانذرج

 انعهًيت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجايع

 16/7/2006 االدارة ٔااللخصاد  جايعت انًٕصم  بكانٕريٕص

  19/12/2013 االدارة ٔااللخصاد  جايعت انًٕصم  انًاجظخيز

    انذكخٕراِ

    أخزٖ

 انٗ -انفخزة يٍ  تانجٓ تانٕظيف ث

 2011-2007 جايعت انًٕصم/كهيت االدارة ٔااللخصاد  و.باحث  1

 2012 جايعت انًٕصم/كهيت االدارة ٔااللخصاد  باحث  2

 2014 جايعت انًٕصم/كهيت االدارة ٔااللخصاد  يذرص يظاعذ  3



 

 

 ٔسارة انخعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي

 جايعت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 انظُـــــت انًـــــادة انمظـــى ث 

  2017/2018 يٕارد بشزيت  ادارة صُاعيت  4

 

 عهيٓا جانخي أشزف( انًاجظخيز رطائم ،اطزٔحاث انذكخٕراِ)خايظاا:  

 انظُــت ىـــانمظ األطزٔحت أٔ انزطانت اطى ث

1 -   

 فيٓا جانخي شاركانعهًيت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث طادطاا:  

 َٕع انًشاركت  اَعمادْايكاٌ  انظُــت انعُٕاٌ ث

) بحث / بٕطخز 

 حضٕر(

تبني االنشطت المعرفيت الحاسمت لبناء انموذج  1

 2018 /قبول نشر سلسلت المعرفت في الجامعت 
جايعت جيٓاٌ 

 /اربيم/انعزاق  
 يشخزن 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

ذاالدارةذ ذ/كؾقة ذاحلؽومقة ذالعؼود ذتـػقذ تعؾقؿات

 واالقتصاد/جامعةذادلوصل/العراقذ
 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
تبني االنشطت المعرفيت الحاسمت لبناء انموذج سلسلت المعرفت 

 /قبول نشر في الجامعت 

 

 

 

 

 ذ8102 جاؿعةذجقفان/اربقلذ/اؾعراقذذ

 

 

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 



 

 

 ٔسارة انخعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي

 جايعت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ  

 الدـة ادلاحنةاجلفةذ كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 عؿقدذاؾؽؾقةذ  .1
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ
8112 

ذعؿقدذاؾؽؾقة  .2
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراق
8101 

 عؿقدذاؾؽؾقةذ  .3
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ

8101 

ذعؿقدذاؾؽؾقة  .4
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 /اؾعراقذاالدارةذواالؼمصاد

8101 

 عؿقدذاؾؽؾقةذ  .5
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ

8101 

ذعؿقدذاؾؽؾقة  .6
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراق

8101 

 عؿقدذاؾؽؾقةذ  .7
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ
ذ8100

 عؿقدذاؾؽؾقةذ  .8
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ
ذ8108

ذعؿقدذاؾؽؾقة  .9
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراق
ذ8102

 عؿقدذاؾؽؾقةذ  .10
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ
ذ8102

ذعؿقدذاؾؽؾقة  .11
جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراق
ذ8102
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 كهيت االدارة ٔااللخصاد
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 الدـة ادلاحنةاجلفةذ كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت 

ذذفادةذؿشارؽةذدالؿةذاؾؾغةذاؾعربقةذذ  .12
ؽؾقةذاآلداب/جاؿعةذ

ذادلوصل/اؾعراق
ذذ8102

13.  
ذفادةذؿشارؽةذيفذادلؤمترذاالولذؾمؼققمذوتطوقرذاؾعؿؾقةذ

ذاؾمعؾقؿقةذيفذاؾعراقذ.
ذذ8102ذبغداد/اؾعراقذ

14.  
ذفادةذؿشارؽةذحلضورذاؾـدوةذ/غشذاالغذقةذبنيذاالخالقذ

ذواؾعؾمذ

جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

ذاؾزراعةذواؾغاباتذ
ذ8102

15.  
ذفادةذؿشارؽةذ/ؼدمذادلاؾقةذوادلصرػقة/اعادةذاعؿارذؿدقـةذ

ذادلوصلذبنيذاالدمنؿارذاحلؽوؿيذواالدمنؿارذاخلاص.ذذذ

جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ
ذذ8102

16.  
ذفادةذؿشارؽةذ/ؼدمذاالؼمصاد/اؾلقكةذاالؼمصادقةذحملاػظةذ

ذـقـوىذ/اؾواؼعذواؾطؿوحذ.ذذذ

جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ
ذذ8102

17.  
ذفادةذؿشارؽةذ/ؼدمذاؾمدوقق/االدمخدامذاالؿنلذؾؾؿقاهذ

ذباعمؿادذؿػافقمذتدوقؼقةذؿعاصرة

جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

 االدارةذواالؼمصادذ/اؾعراقذ
ذذ8102

18.  

ذفادةذؿشارؽة/ؽؾقةذاحلدباءذاجلاؿعة/تطوقرذاؾمعؾقمذ

اجلاؿعيذاالفؾيذيفذحماػظةذـقـوىذدلواجفةذاؾمحدقاتذ

ذاحلاؾقةذ

ؽؾقةذاحلدباءذاجلاؿعةذ

ذ/اؾعراقذ
ذذ8102

ذذفادةذؿشارؽةذيفذدورةذررائقذاؾمدرقسذ/اؾرتؼقةذاؾعؾؿقةذذ  .19

جاؿعةذادلوصل/ؿرؽزذ

تطوقرذررائقذاؾمدرقسذ

ذواؾمدرقبذاجلاؿعيذ

ذذ8102

20.  
حضورذاؾـدوةذاؾعؾؿقةذ/اؾعـفذضدذادلراة/وحدةذاالرذادذ

ذواؾموجقةذ

جاؿعةذادلوصل/ؽؾقةذ

ذاالدارةذواالؼمصادذ/اؾعراق
ذذ8102



 

 

 ٔسارة انخعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي

 جايعت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 الدـة ادلاحنةاجلفةذ كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت 

21.  
حضورذاؾـدوةذاؾعؾؿقة/توعوقةذعنذصحةذادلراة/ذوحدةذاالرذادذ

ذواؾموجقة

ادلوصل/ؽؾقةذجاؿعةذ

ذاالدارةذواالؼمصادذ/اؾعراق
ذذ8102

22.  
ذفادةذذتؼدقرقةذؾؾؿشارؽةذذيفذادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدوؾيذاؾناـيذ

ذ/اؾعؾومذاالدارقةذوادلاؾقةذ/جاؿعةذجقفانذاربقلذذ
ذذ8102ذجاؿعةذجقفانذ/اربقلذ

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 العربيت  .1

 االنجليزيت  .2

3.  

             

 .CDيخى حظهيى َظخت عهٗ يالحظت: 


