
 

 

 وسارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 جبيعخ انًىصم

 كهٍخ االدارح واالقزصبد

   شعجخ ضًبٌ انجىدح ورقىٌى االداء
 

  

 

 خانذارٍ حانظٍز
 

 

 

 

      احًذ طالل احًذ يحًذ االفُذي     ى:ــــــــــاالطــ

 22/8/1983 :دربرٌخ انًٍـال

 ًىصم /حً انعزثًيذٌُخ ان :يكبٌ انىالدح

 يزشوج   انحبنخ انشوجٍخ:

 2  :ذد األوالدــعـــ

 االدارح انصُبعٍخ/ ادارح انجىدح :صـصـخـزــان

 ال ٌىجذ :ًُصتانـ

 يذرص :انذرجخ انعهًٍخ

 جبيعخ انًىصم / كهٍخ االدارح واالقزصبد/قظى االدارح انصُبعٍخ عُىاٌ انعًم:

 ال ٌىجذانعًم:هبرف 

  انًىثبٌم:

 el_afandi2003@yahoo.com:كززوًَاإلنانجزٌذ 

 ال ٌىجذ :راثظ انصفحخ انشخصٍخ

 َظى ادارح انجىدح , ادارح االَزبج وانعًهٍبد انزخصصبد انًهزى ثهب:

 

 

 
 



 

 

 وسارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 جبيعخ انًىصم

 كهٍخ االدارح واالقزصبد

   شعجخ ضًبٌ انجىدح ورقىٌى االداء
 

 انًؤهالد انعهًٍخ :أوالا   

 

  : انزذرج انىظٍفًثبٍَبا  

 انزذرٌض انجبيعً: ثبنثبا  

 انى -يٍ  انفززح انجبيعخ انجهخ )انًعهذ / انكهٍخ( د

 نحذ االٌ-2010 جبيعخ انىصم كهٍخ االدارح واالقزصبد 1

2    

 قًذ ثزذرٌظهب ً: انًقزراد انذراطٍخ انزراثعبا  

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د

 2011-2010 رقٍض وانظٍطزح عهى انجىدح االدارح انصُبعٍخ 1

 2014-2010 1ثزيجخ  االدارح انصُبعٍخ 2

 2014-2010 2ثزيجخ االدارح انصُبعٍخ 3

 2017-2016 ثزايجٍبد فً االدارح انصُبعٍخ االدارح انصُبعٍخ 4

 نحذ االٌ-2017 رطجٍقبد انحبطىة االدارح انصُبعٍخ 5

 نحذ االٌ-2017 رطى هُذطً االدارح انصُبعٍخ 6

 خانذرج

 انعهًٍخ

 انزبرٌخ خانكــهٍــــ خانجبيع

 2005 واالقزصبداالدارح  انًىصم ثكبنىرٌىص

 2010 االدارح واالقزصبد انًىصم انًبجظزٍز

 انى -انفززح يٍ  خانجه خانىظٍف د

 2010-2005 ىصم/كهٍخ االدارح واالقزصبدًجبيعخ ان يظبعذ ثبحث 1

 نحذ االٌ-2010 ىصم/كهٍخ االدارح واالقزصبدًجبيعخ ان عضى هٍئخ رذرٌظٍخ 2



 

 

 وسارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 جبيعخ انًىصم

 كهٍخ االدارح واالقزصبد

   شعجخ ضًبٌ انجىدح ورقىٌى االداء
 

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د 

 نحذ االٌ-Excel 2017رطجٍقبد انحبطىة  انصُبعٍخاالدارح  7

 نحذ االٌ-CAD&CAM 2017َظبو  االدارح انصُبعٍخ 8

 

 عهٍهب ذانزً أشزف( انًبجظزٍز رطبئم ،اطزوحبد انذكزىراِ)خبيظبا:  

 انظُــخ ىـــانقظ األطزوحخ أو انزطبنخ اطى د

   الٌىجذ 1

2    

 فٍهب ذانزً شبركانعهًٍخ وانُذواد انًؤرًزاد طبدطبا:  

يكبٌ  انظُــخ انعُىاٌ د

 اَعقبدهب

 َىع انًشبركخ 

 1 ) ثحث / ثىطزز حضىر(

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلمة الدامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ل ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  اةة 
 ا قلصؤؤؤج معجمد  الم صؤؤؤا  د ؤؤؤ ات اةك ؤؤؤ   ؤؤؤؤلةال ع   
 لا اقع الخ م  ف  الدةاق  ا د ج جلهج عاى ا  لثمجةا

14-
 2011م12م15

 انعراق /

 ويىىي

لط  ؤؤؤق ملطا ؤؤؤجت الا  مؤؤؤ  ا ل لة   ؤؤؤ  لؤؤؤرث ة 
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت ا  ا  الم  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ةا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ا ؤؤؤؤلط ع    ةا  ع  ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤت الم ل ؤؤؤؤ  ت فؤؤؤؤ  

 م  ة   مة ة     ى

2 
عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ل ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  اةة  الثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤج  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلمة الدامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 د ؤؤؤؤؤؤؤؤ ات االل م ؤؤؤؤؤؤؤؤ   ا قلصؤؤؤؤؤؤؤؤج مالعجمد  الم ل صؤؤؤؤؤؤؤؤة   
   الم ل ام  مت اعا اقلصج  عةاق  ملط ةا

 انعراق/ 2012م5م16-17

 بغذاد

إ ؤؤؤؤؤؤهجمجت  دؤؤؤؤؤؤة ا شؤؤؤؤؤؤط   ا ؤؤؤؤؤؤا  اللعه ؤؤؤؤؤؤ  
ملطا ؤؤؤؤجت   ؤؤؤؤج   الخضؤؤؤؤةا  فؤؤؤؤ  لد  ؤؤؤؤ  إقجمؤؤؤؤ 

م ةا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ISO14001ا  اةة ال  ئ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ا ؤؤؤؤؤؤلط ع   فؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤة   الدجمؤؤؤؤؤؤ  لصؤؤؤؤؤؤ جع  

 ا ل    العجه ة
3 

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلمة الدامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجم  ل ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  اةة 
 ذ ؤؤؤؤؤج  الة ؤؤؤؤج ة   ا قلصؤؤؤؤج معجمد  الم صؤؤؤؤا  د ؤؤؤؤؤ ات ا

 اا عمجا ف  الم  مجت الدةاق  

26-
 2012م11م27

 انعراق /

 ويىىي

ع جصؤؤة الة ؤؤج ة  اثةهؤؤج فؤؤ  لاا ؤؤق ا ؤؤلةال ع   
اللم ؤؤؤ  م  ةا ؤؤؤ  ا ؤؤؤلط ع    ةا  ع  ؤؤؤ  مؤؤؤت 

 الم ةا  ف  الم  مجت الص جع  

4 
 د ؤؤ ات  عجمدؤؤ  الع جتمل  ؤؤجتل  المؤؤكلمة الدامؤؤ  الؤؤ  ل 

 اع لم  ا  اةة ف  عصة المدةف ا
10-

 2012م12م12
نبىبن 

 /طرابهس

  ة لط  ق ذ ج  ا عمجا ف  لا  ت ع  ة 
 (mistake proofingاللصم   )لا      

5 
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلمة الدامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤج   ل ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  اةة 
 ا قلصؤؤؤؤؤج معجمد  الم صؤؤؤؤؤا  د ؤؤؤؤؤ ات الاؤؤؤؤؤ  جت عمؤؤؤؤؤا 
الم  مؤؤؤجت الدةاق ؤؤؤ  فؤؤؤ   ؤؤؤا ملطا ؤؤؤجت ال  ؤؤؤى اللال ؤؤؤ  

  الل م   ا قلصج   ا

 انعراق / 2013م5م15-16

 ويىىي

ا اث اعج ة ه     ا عمجا  م خا ف  ا  
  ةا اللغ  ة اللاج   م  ةا   ا لط ع   

الم ةا  ف  الشة   ال ط    لص جع  ا ثجث 
 الم  ل 



 

 

 وسارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 جبيعخ انًىصم

 كهٍخ االدارح واالقزصبد

   شعجخ ضًبٌ انجىدح ورقىٌى االداء
 

يكبٌ  انظُــخ انعُىاٌ د 

 اَعقبدهب

 َىع انًشبركخ 

 6 ) ثحث / ثىطزز حضىر(
االعجمدجت  المكلمة الدام  ال  ل  الدجشة  الم    

ةك    ت ا ال جعجالدةاق      ق الدما)الملطا جت 
2030) 

 2018م4م9-10

 انعراق/

 كربالء

  ة ا دج  الة ج ة الم ل ام  ف  لط  ة 
المشة ع الصغ ة م ةا   ا لط ع    ةا  
ع    مت اصاجب المشجة ع الصغ ةة ف  

 م     الم صا

7 
المكلمة الدام  اللخصص  الةا ع لا ا   اللا    
ا  اة  م غ ا )ا   اع ا  اة  للاا ق الةك   

 لم  مجت ا عمجاالم لا ا   

28-29/11/2018 

 انعراق /

 بغذاد

لشخ ص  اقع فع ات ع  ة الخ م  ف  
الاطجع ال  جا م ةا   لاا ا   لد    مت 

 الشة جت ال  جا   ف  ماجف       ى

المكلمة الدام  ال  ل  ال     الةا ع لا ا   اللا     8
 الع      )

18-19/12/2018 

 انعراق/

 انبصرة

الع  ة  ر ا ب للط  ق لصم    شة    ف  
الم لج الم ل ا  م  ةا   لاا ا    ةا  ع    
مت اصاجب مدجما ا خشجب ف  ماجف   

     ى
 

 18/4/2019-17 المكلمة الدام  ال  ل  ال     الثجلث 9

انعراق 

 /انسهيمبويت
 ا لشةاف ا اةة ا  مجت  لا  جلهج

 

 األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا 

 خارجّالؽؾقة الؽؾقةلّخاد

دوراتّيفّالًعؾقمّاملًِؿرّلعددّمنّاملـظؿاتّوالشركاتّ

 (4داخلّحمافظةّنقـوىّعدد)

دوراتّيفّالًعؾقمّاملًِؿرّلعددّمنّاملـظؿاتّوالشركاتّ

 (1داخلّحمافظةّنقـوىّعدد)

  

 الًعؾقمأوّتطوورّثامـا:ّاملشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

1 
امكانوة تطبوق عملوات اهلندسة العكسوة/دراسة حتلولوة يف 

 شركة الكندي العامة

جملة كلوة االدارة 

 واالقتصاد/جامعة البصرة
2014 



 

 

 وسارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 جبيعخ انًىصم

 كهٍخ االدارح واالقزصبد

   شعجخ ضًبٌ انجىدح ورقىٌى االداء
 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت 

2 

دور ابعاد الريادة املستدامة يف تطوير املشروع الصغري/دراسة 

املشاريع الصغرية يف  أصحابعونة من  آلراءاستطالعوة 

 مدينة املوصل

 2018 جملة اجلامعة العراقوة

3    

4    

 هلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةاعضووةّّ:تادعا 

عضى نجىت تحضيريت نىرشت انعمم انتي اقبمتهب كهيت االدارة واالقتصبد بعىىان"انكهرببء خذمت  .1

 وجببيت"

مه اجم تطبيق كهيت عهىو انبيئت وتقبوبتهب بعىىان "عضى نجىت تحضيريت نىرشت انعمم انتي اقبمتهب  .2

 وظبو بيئي فعبل نهىصىل انً استذامت بيئيت في انشركبث انحكىميت وانمسبهمت وانخبصت"

3.  

 

 

 ذفاداتّالًؼدورواجلوائزّ،ّكًبّالشؽرعاذرًا:ّ 

 السنة اجلهة املاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت

ذعمودذكلوةذاإلدارةذواالقتصادذمنكمذةيفذذأداءذالواجباتذاملطلوبللجهودذالطوبةذ 1

/ذ11/4يفذ9/3/7635

ذ2006

ذعمودذكلوةذاإلدارةذواالقتصادذللجهودذاملبذولةذيفذإصدارذذكتبذالتأيودذللخرجيني 2

يفذذ9/3/3921

ذ13/8/2006

ذواالقتصادعمودذكلوةذاإلدارةذذللجهودذاملبذولةذيفذإصدارذذكتبذالتأيودذللخرجيني 3

يفذذ9/3/4006

ذ17/8/2006

ذعمودذكلوةذاإلدارةذواالقتصادذاملشاركةذيفذاالمتحاناتذالنهائوة 4

يفذذ9/3/3502

ذ20/7/2006

ذعمودذكلوةذاإلدارةذواالقتصادذارازذأعمالذبناءذوافتتاحذكافرتياذالتدريدوني 5

يفذذ9/3/6372

ذ13/10/2007

ذ6/7/2008يفذذ9/3/5359ذاإلدارةذواالقتصادعمودذكلوةذذارازذجلنةذختمذالدفاتر 6



 

 

 وسارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 جبيعخ انًىصم

 كهٍخ االدارح واالقزصبد

   شعجخ ضًبٌ انجىدح ورقىٌى االداء
 

 السنة اجلهة املاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت 

للجهودذاملتموزةذذوالطوبةذاملبذولةذذخاللذفرتةذعملكمذيفذ 7

ذمكتبذالعمود

ذعمودذكلوةذاإلدارةذواالقتصاد

يفذذ9/3/6512

ذ11/10/2010

للجهودذاملتموزةذذوالطوبةذاملبذولةذذيفذاعمالذاللجنةذ 8

ذأالمتحانوه

ذعمودذكلوةذاإلدارةذواالقتصاد

يفذذ9/3/1095

ذ23/2/2011

 2011 عمود كلوة االدارة واالقتصاد اعؿالّجلـةّترمقزّموجودات 9

 2011 عمود كلوة االدارة واالقتصاد اعؿالّالؾٍـةّاالمًَانقةّالمًَاناتّنفاوةّالِـة 10

 2011 مساعد رئوس اجلامعة تاهقلّقِمّاالدارةّالصـاعقةّملًطؾياتّنظامّاجلودة 11

 2011 عمود كلوة االدارة واالقتصاد مشاروعّاليَوثاْازّخطةّ 12

 2011 رئوس جامعة املوصل اعدادّادلةّجودةّمًؿقزةّلؾٍامعة 13

 2011 عمود كلوة االدارة واالقتصاد االذرافّعؾىّرؾيةّالًدروبّّالصقػي 14

 2012 عمود كلوة االدارة واالقتصاد االذرافّعؾىّرؾيةّالًدروبّّالصقػي 15

 2013 عمود كلوة االدارة واالقتصاد الؾٍـةّاالمًَانقةّلؾدورّالٌانيّوالًؽؿقؾياعؿالّ 16

 2014 رئوس جامعة املوصل االذرافّعؾىّمعرضّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّيفّوومّاجلامعة 17

 2013 عمود كلوة االدارة واالقتصاد االذرافّعؾىّرؾيةّالًدروبّّالصقػي 18

 8/4/2018 عمود كلوة االدارة واالقتصادّالصقػياالذرافّعؾىّرؾيةّالًدروبّّ 19

ّاجلفودّاليذولةّيفّورذةّالعؿل 20
عمود كلوة علوم البوئة 

 وتقاناتها
9/5/2018 

 24/1/2018 عمود كلوة االدارة واالقتصاد اجلفودّامليذولةّمنّقيؾؽمّيفّاملوقعّاليدول)دهوك( 21

 2017 واالقتصادعمود كلوة االدارة ّاعؿالّالؾٍـةّاالمًَانقة 22

 2/7/2018 عمود كلوة االدارة واالقتصادّاحًػالقةّوومّاجلامعة 23



 

 

 وسارح انزعهٍى انعبنً وانجحث انعهًً

 جبيعخ انًىصم

 كهٍخ االدارح واالقزصبد

   شعجخ ضًبٌ انجىدح ورقىٌى االداء
 

 السنة اجلهة املاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت 

24 

 
 15/5/2018 عمود كلوة االدارة واالقتصاد تطيققّنظامّاالمًَاناتّااللؽرتونقةّاملعًؿدةّمنّالوزارة

25 

اجلفودّامليذولةّمنّقيؾؽمّخاللّاملشاركةّيفّاملؤمترّالدوليّالرابعّلؾٍامعةّ

ّالًؼـقةّاجلـوبقة/بصرة
 عمود كلوة االدارة واالقتصاد

يف  9/3/10229

30/12/2018 
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تٌؿقـًاّجلفودكمّالؼقؿةّواملًؿقزةّاليتّبذلًؿوهاّخاللّعؿؾؽمّيفّالؾٍانّ

ّاالمًَانقةّيفّالؽؾقة
 رئوس جامعة املوصل

يف  9/10/26967

31/12/2018 

 أوّاملرتمجةّالؽًبّاملؤلػةّ:عشرّيحاد 

 دـةّالـشر الؽًابأدمّ ت

  ال يوجد 1

 

 اتــالؾغّثانيّعشرّ: 

 انهغت انعربيت .1

 انهغت االوكهيزيت .2

3.  

             


