
 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحذ العلوٍ

 الوىصل جاهعت

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

  

 

 تالذاحُ ةالظُز
 

 

 

 

       بظام هٌُب علٍ هحوذ     ن:ــــــــــاالطــ

 1/1/1985 :دحارَخ الوُـال

 هىصل :هكاى الىالدة

 هخشوس الحالت الشوجُت:

 2  :ذد األوالدــعـــ

 ادارة الجىدة  :صـصـخـخــال

 هذرص :الذرجت العلوُت

 قظن االدارة الصٌاعُت/كلُت االدارة واالقخصاد/جاهعت الوىصل  عٌىاى العول:

 basam_moneb@uomosul.edu.iq  :كخزوًٍاإللالبزَذ 

                                                  Bassamaltaee85@gmail.com  

 :رابظ الصفحت الشخصُت

 ادارة االًخاس والعولُاث،   ISOادارة الجىدة ،  ، ًظن الخخصصاث الوهخن بها:
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 وسارة الخعلُن العالٍ والبحذ العلوٍ

 الوىصل جاهعت

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

 الوؤهالث العلوُت :أوالا   

 

  : الخذرس الىظُفٍراًُاا  

 الجاهعٍ : الخذرَضرالزاا  

 الً -هي  الفخزة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكلُت( ث

 ولحذ االى 2010هي جاهعت الوىصل كلُت االدارة واالقخصاد 1

2    

 قوج بخذرَظها ٍ: الوقزراث الذراطُت الخرابعاا  

 السنـــــت المـــــادة القســـم ث

 2014الً  2010 رياضياث /المرحلت االولً االدارة الصناعيت 1

 2011-2010 ادارة المىاد/المرحلت الثالثت االدارة الصناعيت 2

 تالذرج

 العلوُت

 الخارَخ تالكــلُــــ تالجاهع

 2006 االدارة واالقخصاد الوىصل بكالىرَىص

 2010 االدارة واالقخصاد الوىصل الواجظخُز

    الذكخىراٍ

    أخزي

 الً -الفخزة هي  تالجه تالىظُف ث

 11/5/2010الً  26/3/2007 جاهعت الوىصل هظاعذ باحذ 1

  11/5/2010 جاهعت الوىصل حذرَظٍ 2

3    



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحذ العلوٍ

 الوىصل جاهعت

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

 السنـــــت المـــــادة القســـم ث 

 بحىث العملياث/المرحلت الثالثت االدارة الصناعيت 3
الً  2011-2012

2016-2017 

 2011-2010 رياضياث /المرحلت الثانيت االدارة الصناعيت 4

 2017-2016 /المرحلت الثانيتExcelتطبيقاث  االدارة الصناعيت 5

 2017-2016 ادارة المىارد البشريت/المرحلت الثانيت االدارة الصناعيت 6

 االدارة الصناعيت 7
 مبادي احصاء/المرحلت االولً

 )كىرس اول، كىرس ثاني(

ولحد  2017-2018

 االن

 

 علُها جالخٍ أشزف( الواجظخُز رطائل ،اطزوحاث الذكخىراٍ)خاهظاا:  

 الظٌــت نـــالقظ األطزوحت أو الزطالت اطن ث

1    

 

 فُها جالخٍ شاركالعلوُت والٌذواث الوؤحوزاث طادطاا:  

 ًىع الوشاركت  اًعقادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحذ / بىطخز 

 حضىر(
1 

الندددددددلميةاللمابدددددددفةالماصلدددددددفةلا دددددددم ةالام ددددددد ةلم نابدددددددفة
ة10/12/2009ةماالس ثاامةصلنمانة"االس ثاامةافقةال طممةالسمبع"

ة
ةالاشامكفةصممقفةعا  العراق/ نينىي

2 

الاددددددل امةاللماددددددةةاالم ةلمكمبددددددفةال  نبددددددفةااللامبف/ص ددددددلالة
-28ةصلنمانة"الجمليةانهجةال ابزةمالنزاهفةماالم  اء"

ة29/11/2010
ةالاشامكفةصصحث العراق/ بغداد

3 
الادددل امةاللمادددةةالثدددانةةلكمبدددفةاللمدددمعةالسباسدددبفة/جاالدددفة

ماكافحدفةالسسدالةالام  ةصلنمانة"نظاعةااللاميةالحكمابفة
ةااللامي"

26-
ة27/4/2011

ةالاشامكفةصصحث العراق/ نينىي



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحذ العلوٍ

 الوىصل جاهعت

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

 
 ًىع الوشاركت  اًعقادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحذ / بىطخز 

 حضىر(

4 
الادددددددددددل امةاللمادددددددددددةةالحددددددددددداليةعشدددددددددددمةلكمبدددددددددددفةا لامية
ماالق  دددددددال/الجاالفةالاس ن دددددددمبفةصلندددددددمانة"ال  طدددددددبطة
االق  دددددداليةمةااللاميةملبةاسدددددد  صمبفةفددددددةةاالسدددددد ثاامة

ةماعاليةاالعاامةفةةاللماق"ةةة

25-
ة26/5/2011

ةالاشامكفةصصحث العراق/ يغداد

5 
النددددلميةاللمابدددددفةالملدددددن/ةالكمبددددفةال  نبدددددفةا لامبدددددفة/قسدددددعة
  نبدددددددا ةللاميةاللامبا و حددددددد ةعندددددددمانة"ا طمصدددددددا ةللامية
الجدددددمليةالشددددداامفةملممهددددداةفدددددةةالح دددددم ةعمدددددنةشدددددهالية

ةالاما سفةاللملبفة)االبزم(

ةالاشامكفةصممقفةعا  العراق/ نينىية26/4/2011

6 

لكمبددفةااللاميةماالق  ددال/جاالفةالاددل امةاللماددةةالسددنمية
الام ددد ةصلندددمانة"ملبدددفةسددد ما بجبفةلمماقدددعةال دددلاةةفدددةة

ةاللماقةمانلكاسا هاةعمنةاالس ثاام"
14-

ة15/12/2011
 ثالاشامكفةصصح العراق/ نينىي

7 

الادددددددددددددل امةاللمادددددددددددددةةالثدددددددددددددانةةعشدددددددددددددمةلكمبدددددددددددددفةا لامية
ماالق  ددددددددددال/الجاالفةالاس ن ددددددددددمبفةصلنددددددددددمانة"ال نابددددددددددفة

ةالاس لاافةانةاج ةاق  الةعماقةةا طمم"ةة

16-
ة17/5/2012

ةالاشامكفةصصحث بغدادالعراق/ 

8 

الام  نةاللماةةاللملةةلكمبفةاللممعةاالق  البفةمال جامبفة
ممقمددف/ةالجزا ددمةة-امصددا معمددمعةال سددببمة/جاالددفةقا ددلية

صلندددمان"ةسدددممسةالالسسدددفةاالق  دددالبفةفدددةةظددد ةمهاندددا ة
ةال نابفةالاس لاافةمالللالفةاالج ااعبف"

20-
ة21/12/2012

ةالاشامكفةصصحث الجزائرجمهىريت 

9 

الادددل امةاللمادددةةالدددلملةةالثدددانةةلكمبدددفةالادددا ةماالعاا /جاالدددفة
"لممةال ابددددزةمالمبدددداليةفددددةةةناللمددددمعةاالسدددداابفةاللالابددددفةصلنددددما

ة سمقةانظاا ةاالعاا "

21-
ة22/5/2013

ةالاشامكفةصصحث االردن

10 

الادددددل امةاللمادددددةةاللدددددالاةةاالم ةلسددددداكم ةةال دددددانمنةمااللاميةمة
-11ةجاالفةلهمس

ة13/5/2013
ةالاشامكفةصصحث العراق/ دهىك

11 

الاددددددل امةاللماددددددةةالسدددددددالتةلكمبددددددفةااللاميةماالق  دددددددال/جاالفة
صلندددمانة" حددلبا ةعاددد ةالانظاددا ةاللماقبدددفةفددةةظددد ةالام دد ة

ةا طمصا ةالصننةال ح بفةمال نابفةاالق  البف"

15-
ة16/5/2013

ةالاشامكفةصصحث العراق/ نينىي

12 
الندددددددددددددددلميةاللمابدددددددددددددددفةل سدددددددددددددددعةالاميةاالعادددددددددددددددا ةكمبدددددددددددددددفةااللامية
ماالق  دددددال/جاالفةال السدددددبفةصلندددددمانة"الصحدددددثةاللمادددددةةمكبدددددزية

ةاساسبفةفةةال نابف"

10-
ة12/12/2012

ةالاشامكفةصصحث / القادسيتالعراق

13 
اشدددددد مكفةصددددددبنةكمبددددددفةااللاميةماالق  ددددددالةملا ددددددميةةممشددددددفةعادددددد 

ةالاشامكفةصممقفةعا  العراق/ نينىية21/2/2018ةالكهمصاءةصلنمانة"الكهمصاءة لافةمجصابف"



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحذ العلوٍ

 الوىصل جاهعت

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

 
 ًىع الوشاركت  اًعقادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحذ / بىطخز 

 حضىر(
14 

الال امةاللماةةاللملةةاللاشمةمالامسمعة"الجاالا ة
ملبفةة اللا )الا طمصا ةماالح باجااللماقبفةمسمقة

ة(2030
9-10/4/2018 

ةالاشامكفةصصحث كربالءالعراق/ 

15 
الال امةاللماةةال    ةةالماصعةلمكمبفةال  نبفة

االلامبف/ص لال)االصلاعةااللاميةل ح بقةالملبفةالاس  صمبفة
ةلانظاا ةاالعاا 

28-

29/11/2018 

ةالاشامكفةصصحث بغدادالعراق/ 
ة

ةاللماةةاللملةةالماصعةلمجاالفةال  نبفةالجنمصبفالال امة 16
18-

19/12/2018 

ةالاشامكفةصصحث العراق/البصرة
ة

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

  

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
دراطت ححلُلُت ِراء الوذراء فٍ /  هعىقاث حطبُق إدارة الجىدة الشاهلت

 / ًٌُىيالوٌشلٍ األرادالشزكت الىطٌُت لصٌاعاث 

وقائع المؤتمر العممي األول لمكمية التقنية 
 االدارية بغداد 

 

2010 

2 
القذراث الىجذاًُت وارزها فٍ الحل االبخكارٌ للوشكالث دراطت 

 فٍ هظخشفً ابي طٌُا الخعلُوٍ فٍ الوىصلاطخطالعُت 
 2011 بحوث مستقبمية

3 
( في حل المشكالت TIPS-TRIZاالستراتيجيات الحديثة لنظرية )

 وإثرها في تأهيل الكفاءات الوجدانية لبيئة العمل

 

 2011 مجمة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية

4 
 تعزيز إقامة إسهامات بعض أنشطة سمسمة التجهيز الخضراء في

/دراسة استطالعية في  ISO14001متطمبات نظام اإلدارة البيئية 
 الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة

 2012 مجمة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحذ العلوٍ

 الوىصل جاهعت

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت 

ذ5

دور مكونات التخطيط االستراتيجي في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري 
دراسة من وجهة نظر المدراء في الشركات العامة لصناعة األدوية 

 والمستمزمات الطبية في سامراء ونينوى  
 

 ةالمؤتمر العممي الثاني لكمية العموم السياسي

" نظام اإلدارة الحكومية  تحت شعار  

 ومكافحة الفساد "

 

2011ّ

ذ6
تأثير تطبيق متطمبات الحكومة االلكترونية في تحسين األداء المنظمي 
 دراسة استطالعية آلراء عينة من المنتسبين في مديرية مرور نينوى

مجمة تنمية الرافدين )العدد الخاص 
 بالمؤتمر(

2012 

ذ7
 في التنظيمي الشاممة والتغيير الجودة إدارة لمتطمبات ألتتابعي األثر

 الجامعة الحدباء كمية في استطالعية دراسة التنافسية الميزة تحقيق
2013ّ دراسات ادارية/جامعة البصرة

ذ8
دور مرتكزات التصنيع الرشيق في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة/ 
دراسة تحميمية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية 

 في نينوى
2013ّ الدولي /الجزائر العدد الخاص بالممتقى

ذ9
في تحسين اداء المشاريع الصغيرة / دراسة  الريادة دور استراتيجيات

استطالعية لعينة من اصحاب عدد من معامل االلمنيوم في محافظة 
 نينوى

مؤتمر جامعة العموم االسالمية العالمية في 
2013ّ االردن

ذ10
 التحسين المستمر أهداف تحقيق في القيمة سمسمة أنشطة انعكاسات

 العامة في الشركة المدراء آلراء تحميمية دراسة المنتجات لجودة
 الموصل في الجاهزة األلبسة لصناعة

2018ّ تنمية الرافدين

ذ11
دور ابعاد الريادة المستدامة في تطوير المشروع الصغير /دراسة 
استطالعية آلراء عينة من اصحاب المشاريع الصغيرة في مدينة 

 الموصل
2018ّ وقائع مؤتمر جامعة كربالء

ذ12
وحمقات الجودة في تحسين أداء العاممين /دراسة  5Sإسهامات تقنيتي 

 تحميمية في عدد من معامل األلبان في محافظة نينوى
2018ّ مجمة الجامعة العرقية

ذ13
تشخيص واقع جودة الخدمة السياحية/ دراسة تحميمية لعينة من 

 نينوى الشركات السياحية في محافظة
 

2018ّ مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

ذ

ذ



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحذ العلوٍ

 الوىصل جاهعت

 كلُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىَن االداء
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ  

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 2008 االدارةّواالقًصادّعمودّكلوة اعمالّاللٍنةّاالمًَانوةّالمًَاناتّنصفّالِنة 1

 2009 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد اعمالّجلنةّاجلرد 2

 2009 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد اعدةّبواناتّدريّاخلطةّالعلموةق 3

 2010 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد الدلولّاملشردّللرتقوات 4

 2010 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد القِمالًقوومّالفصليّملًِوىّاْازّاليَوثّالعلموةّيفّ 5

 2010 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد الًقوومّالفصليّملًِوىّاْازّاليَوثّ 6

 2010 هوىةّالنزاهة املشاركةّيفّمؤمتر 7

 2010 عمودّكلوةّالعلومّالِوادوة املشاركةّيفّمؤمتر 8

 2010 االداروة/املوصلعمودّالكلوةّالًقنوةّ املشاركةّيفّالندوة 9

 2010 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد الًقرورّالِنويّللُطةّالعلموةّيفّالقِم 10

 2010 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد اللٍنةّالًَضريوةّللمؤمتر 11

 2010 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد الًقرورّالشهريّللُطةّالعلموةّيفّالقِم 12

 2010 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد دريّاليَوثّيفّالقِماملوقفّاخلاصّخلطةّ 13

 2011 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد املشاركةّيفّمؤمتر 14

 2011 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد اعمالّاللٍنةّاالمًَانوةّالمًَاناتّنصفّالِنة 15

 2011 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد اعمالّجلنةّترموزّموجودات 16

 2011 عمودّكلوةّاالدارةّواالقًصاد اعمالّاللٍنةّاالمًَانوةّالمًَاناتّنهاوةّالِنة 17

 2011 مِاعدّرئوسّاجلامعة تاهولّقِمّاالدارةّالصناعوةّملًطلياتّنظامّاجلودة 18
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