
 

 

 وصاسة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت انمىصم

 كهُت االداسة وااللخصبد

   شعبت ضمبن انجىدة وحمىَم االداء
 

  

 

 تانزاحُ ةانغُش
 

 

 

 

       امبل عشحبن عهُمبن     م:ــــــــــاالعــ

 1979/ 11/ 10 :دحبسَخ انمُـال

 انمىصم :مكبن انىالدة

 مخضوجت   انحبنت انضوجُت:

 4 :ذد األوالدــعـــ

 االداسة انصىبعُت :صـصـخـخــان

  :مىصبانـ

 مذسط :انذسجت انعهمُت

 حذسَغُت عىىان انعمم:

 هبحف انعمم:

 انمىببَم:

 :كخشووٍاإلنانبشَذ 

 :سابط انصفحت انشخصُت

 انخخصصبث انمهخم بهب:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وصاسة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت انمىصم

 كهُت االداسة وااللخصبد

   شعبت ضمبن انجىدة وحمىَم االداء
 

 انمإهالث انعهمُت :أوالا   

 

  انخذسج انىظُفٍ: ثبوُبا  

 : انخذسَظ انجبمعٍثبنثبا  

 انً -مه  انفخشة انجبمعت انجهت )انمعهذ / انكهُت( ث

 ونحذ االن -2007 ىصممان كهُت االداسة وااللخصبد 1

2    

 لمج بخذسَغهب ٍ: انممشساث انذساعُت انخسابعبا  

 انغىـــــت انمـــــبدة انمغـــم ث

  2014-2007 اداسة االوخبج وانعمهُبث  االداسة انصىبعُت  1

 2017 -2016 حخطُط وانغُطشة االداسة انصىبعُت 2

 2018 -2017 (2و 1االعبنُب انكمُت) االداسة انصىبعُت 3

 

 تانذسج

 انعهمُت

 انخبسَخ تانكــهُــــ تانجبمع

 2003 االداسة وااللخصبد انمىصم بكبنىسَىط

 2006/ 3/ 27 االداسة وااللخصبد انمىصم انمبجغخُش

 انً -انفخشة مه  تانجه تانىظُف ث

 2014 -2007 جبمعت انمىصم  مذسط مغبعذ 1

 انً االن  -2014 جبمعت انمىصم  مذسط  2



 

 

 وصاسة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت انمىصم

 كهُت االداسة وااللخصبد

   شعبت ضمبن انجىدة وحمىَم االداء
 

 فُهب جانخٍ شبسكانعهمُت وانىذواث انمإحمشاث با: خبمغ  

 اوعمبدهبمكبن  انغىــت انعىىان ث

 وىع انمشبسكت 

) بحث / بىعخش 

 حضىس(

1 
النننننننعاصرالفي انننننننبيرةننننننن را ابيرال   ننننننن ر

روالسالف رالاع ع  
ر8/5/8008

ج في رالفوال/ركم  راال ابير
الفوب رواالقتا  )ا  ع ر

رال شبي(
 وسلت عمم

2 
الفس  راال ابي:رالفي لج ترالف ل  ر

رواال اب  
ر00/28/8020

ج في رالفوال/ركم  راال ابير
واالقتا  )الشف ة  راال اب  ر

تق   رالفس  رواعيك س ته رعمىر
راال ابي(

 وسلت عمم

3 

مخطهببث اداسة انجىدة انشبمهت 

ودوسهب فٍ انحصىل عهً شهبدة 

 ISOانمىاصفت انذونُت

16/5/2011 

هُئت انخعهُم انخمىٍ/ انكهُت 

انخمىُت االداسَت)انجىدة فٍ 

 انخعهُم(

 وسلت عمم

4 

 -انخخطُط االلخصبدٌ واالداسٌ

سؤي مغخمبهُت فٍ االعخثمبس 

 االعمبس فٍ انعشاق واعبدة

25-26/5/2011 

انجبمعت انمغخىصشَت/ كهُت 

االداسة 

وااللخصبد)االعخشاحُجُبث 

 triz- tipsانحذَثت نىظشَت 

فٍ حم انمشكالث واثشهب فٍ 

حأهُم انكفبءاث انىجذاوُت 

 نبُئت انعمم (

 بحث

5 

انشَبدة وركبء االعمبل فٍ 

 انمىظمبث انعشالُت

 

 

 

 

 

26-27/12/2012 

 

 

 

 

 

 

كهُت االداسة  جبمعت انمىصم/

وااللخصبد)دوس االبذاع فٍ 

ححمُك ابعبد االداء انمخمُض 

 فٍ انمىظمبث(

 بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعلموةذًاسادس 



 

 

 وصاسة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت انمىصم

 كهُت االداسة وااللخصبد

   شعبت ضمبن انجىدة وحمىَم االداء
 

 خارجذالكلوة لذالكلوةخاد 

 االدارةذاهلندسوة االدارةذالوسطىذ

 

 أوذتطويرذالتعلومجمالذالتخصصذخلدمةذالبوئةذواجملتمعذذيف:ذاملشروعاتذالبحثوةذسابعا" 

 الدنة النشرذحمل أسمذالبحث ت

1 
توظوف تقنوة العصف الذهين يف تنموة االبداع )دراسة 

 عونة من موظفي املدوروة العامة للرتبوة(. آلراءاستطالعوة 
 8022 _8020 جملة حبوث مستقبلوة

2 

امكانوة اقامة نظام بطاقة االداء املتوازن : دراسة 

العامة لصناعة األدووة استطالعوة آلراء املدراء يف الشركة 

 نونوى . –واملستلزمات الطبوة 

تكروت للعلوم االداروة 

 واالقتصادوة
8020 

3 

القدرات الوجدانوة واثرها يف احلل االبتكاري ملشكالت 

العمل/ دراسة استطالعوة يف مستشفى ابن االثري التعلومي 

 يف املوصل.

 8022 حبوث مستقبلوة

 

 ذالعلموةذاحمللوةذوالدوليهلوئاتذاعضويةذذ:ثامنا" 

 االتحاد الدولي للمبدعين   .2

 

 شهاداتذالتقديرواجلوائزذ،ذكتبذالشكر:ذتاسعا" 

 الدنة اجلهةذاملاحنة كتابذالشكرذاوذاجلائزةذأوذالشهادةذالتقديرية ت

 8028 - 8008 جامعة املوصل  ( كتاب شكر من العمود 80) 1



 

 

 وصاسة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت انمىصم

 كهُت االداسة وااللخصبد

   شعبت ضمبن انجىدة وحمىَم االداء
 

 8022 جامعة املوصل  كتب شكر من رئوس اجلامعة  8 2 

 8022 -8008 من جامعات خمتلفة شهادة تقدوروة  25 3

4    

 

 اتــاللغذ:عاشرا 

1.  

2.  

3.  

             

 .CDَخم حغهُم وغخت عهً مالحظت: 


