
 

 

 العبلي والبحث العلويوسارة الخعلين 

 جبهعت الوىصل

 كليت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضوبى الجىدة وحقىين االداء
 

 تالذاحي ةالظيز 
 

 

 

 

      بشبر عشالذيي طعيذ يحيً الظوبك      ن:ــــــــــاالطــ

 6/1/1977 :دحبريخ الويـال

 االًذلض  هىصل /حي :هكبى الىالدة

 هخشوج   الحبلت الشوجيت:

 2  :ذد األوالدــعـــ

 ادارة االًخبج والعوليبثاالدارة الصٌبعيت/  :صـصـخـخــال

 ال يىجذ :وٌصبالـ

 هذرص :الذرجت العلويت

 جبهعت الوىصل / كليت االدارة واالقخصبد/قظن االدارة الصٌبعيت عٌىاى العول:

 ال يىجذهبحف العول:

 07714017836 الوىببيل:

  basharmeme48@gmail.com  :اإللكخزوًيالبزيذ 

 ال يىجذ :رابظ الصفحت الشخصيت

االدارة ًظن الوعلىهبث االداريت ،، ًظن ادارة الجىدة ,  ادارة االًخبج والعوليبث الخخصصبث الوهخن بهب:

 ،الصحت والظالهت الوهٌيت .البيئيت 
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 العبلي والبحث العلويوسارة الخعلين 

 جبهعت الوىصل

 كليت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضوبى الجىدة وحقىين االداء
 

 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

  : الخذرج الىظيفيثبًيبا  

 : الخذريض الجبهعيثبلثبا  

 الً -هي  الفخزة الجبهعت الجهت )الوعهذ / الكليت( ث

 لحذ االى -2008 جبهعت الىصل واالقخصبد كليت االدارة 1

 2012-2011 جبهعت الىصل كليت علىم البيئت 2

3    

 قوج بخذريظهب ي: الوقزراث الذراطيت الخرابعبا  

 الظٌـــــت الوـــــبدة القظـــن ث

 2010-2009 ثقبفت جبهعيت االدارة الصٌبعيت 1

 تالذرج

 العلويت

 الخبريخ تالكــليــــ تالجبهع

 2000 االدارة واالقخصبد الوىصل بكبلىريىص

 2008 االدارة واالقخصبد الوىصل الوبجظخيز

    الذكخىراٍ

    أخزي

 الً -الفخزة هي  تالجه تالىظيف ث

 2008-2002 الىصل/كليت االدارة واالقخصبدجبهعت  هظبعذ ببحث 1

 جبهعت الىصل/كليت االدارة واالقخصبد عضى هيئت حذريظيت 2
2008-  until now 

 

3    



 

 

 العبلي والبحث العلويوسارة الخعلين 

 جبهعت الوىصل

 كليت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضوبى الجىدة وحقىين االداء
 

 2012-2010 االًخبج والعوليبث الصٌبعيتاالدارة  2 

 2014-2011 االدارة البيئيت االدارة الصٌبعيت 3

4 
كليت علىم البيئت قظن 

 علىم البيئت
 2012-2011 االدارة البيئيت

 2017-2016 الهٌذطت البشزيت  االدارة الصٌبعيت 5

 2018-2017 االًخبج والعوليبث   ًظن الوعلىهبث 6

 لحذ االى-2016 ًظن هعلىهبث الصٌبعيتاالدارة  7

 عليهب جالخي أشزف( الوبجظخيز رطبئل ،اطزوحبث الذكخىراٍ)خبهظبا:  

 الظٌــت نـــالقظ األطزوحت أو الزطبلت اطن ث

   اليىجذ 1

2    

 فيهب جالخي شبركالعلويت والٌذواث الوؤحوزاث طبدطبا:  

 ًىع الوشبركت  اًعقبدهبهكبى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحث / بىطخز 

 1 حضىر(

انىذوة انعهمُت انزبوُت نمضم االداسة انصىبعُت 

ححج عىىان "انىظم انمعبصشة فٍ اداسة انبُئت 

 وانضالمت انصىبعُت "

2008 

جبمعت انمىصم /االداسة 

 وااللخصبد

 حضىس 

2 
وااللخصبد  انىذوة انعهمُت انزبنزت نكهُت االداسة

ححج عىىان "انفضبد االداسٌ :انمعبنجبث 

 انمبنُت واالداسَت "

2010 

جبمعت انمىصم /االداسة 

 وااللخصبد

 وسلت عمم 

3 

انمؤحمش انعهمٍ االول نكهُت االداسة "سؤَت 

اصخشاحُجُت نهىالع انخذمٍ فٍ انعش اق 

 واوعكبصبحهب عهً االصخزمبس "

2011 

جبمعت انمىصم /االداسة 

 وااللخصبد

 حضىس



 

 

 العبلي والبحث العلويوسارة الخعلين 

 جبهعت الوىصل

 كليت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضوبى الجىدة وحقىين االداء
 

 ًىع الوشبركت  اًعقبدهبهكبى  الظٌــت العٌىاى ث 

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

4 
انعهمٍ انخبمش "انشَبدة وركبء انمؤحمش 

 االعمبل فٍ انمىظمبث انعشالُت "
2012 

جبمعت انمىصم /االداسة 

 وااللخصبد

 بحذ 

انمؤحمش االول "نخمُُم وحطىَش انعمهُت  5

 انخعهُمُت فٍ انعشاق "

 حضىس بغذاد 2018

6 
انىذوة انمىصىمت "غظ االغزَت بُه االخالق 

 وانعهم"
 حضىس  جبمعت انمىصم /كهُت انزساعت  2018

7     

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

  

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 

انعاللت بُه مكىوبث ساس انمبل انفكشٌ والبمت مشحكزاث 

حمبوت االَصبء انىاصع دساصت اصخطالعُت ِساء انمذساء 

فٍ انغشكت انىطىُت نصىبعت االربد انمىزنٍ فٍ محبفظت 

 وُىىي .

 تـؿقة الرافدين

2010 

2 

( فٍ SIX Hatsفبعهُت اصخشاحُجُت انمبعبث انضج )

انخذسَش فٍ انخعهُم ححضُه جىدة االداء نعضى هُئت 

انعبنٍ /دساصت ححهُهُت ِساء عُىت مه حذسَضٍ جبمعت 

 انمىصم .

احباث كؾقة الرتبقة 

 االساسقة 

2011 



 

 

 العبلي والبحث العلويوسارة الخعلين 

 جبهعت الوىصل

 كليت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضوبى الجىدة وحقىين االداء
 

 
 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

3 

انبغشَت وفك فهضفت انخصىُع انشعُك مخطهببث انهىذصت 

دساصت اصخطالعُت فٍ وسط انغشكت انىطىُت نصىبعت 

 تـؿقة الرافدين االربد انمىزنٍ فٍ محبفظت وُىىي .

2012 

4 

مضبهمت عمهُبث اداسة انمعشفت فٍ حعزَز دوس انصحت 

وانضالمت انمهىُت نهعبمهُه /دساصت اصخطالعُت ِساء عُىت 

مه انعبمهُه فٍ لضم انصحت وانضالمت انمهىُت فٍ انغشكت 

 انعبمت نصىبعت االدوَت وانمضخهزمبث انطبُت فٍ انمىصم 

 حبوث مستؼبؾقة

2012 

5 

 في( Six Hats)الست بالقبعات التفكير مدخل إسهامات
 من عينة آلراء استطالعية دراسة لمنظميا األداء

 تؽريتجمؾة  ى.نينو لتربية العامة المديرية في المدراء

2013 

6 

مكانية إقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة: ا
 دراسة استطالعية في معمل سمنت بادوش التوسيع

 تـؿقة الرافدين

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت

 التؼديرية

 الدـة اجلفةذاملاحنة

 2003 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ2)ذذذ 1

 2004 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ3)ذذذ 2

 2005 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ1)ذذذ 3

 2007 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ1)ذذذ 4



 

 

 العبلي والبحث العلويوسارة الخعلين 

 جبهعت الوىصل
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كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت 

 التؼديرية

 الدـة اجلفةذاملاحنة

 2009 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ5)ذذذ 5

 2011 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  الشؽركتابذ(ذذ5)ذذذ 6

 2011 جامعة املوصل رئاسة   كتابذالشؽر(ذذذ2)ذذذ 7

 2012 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ3)ذذذ 8

 2012 جامعة املوصل كؾقة عؾوم البقئة وتؼاناتفا  كتابذالشؽر(ذذذ1)ذذذ 9

 2013 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ1)ذذ 10

 2017 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ2)ذذذ 11

 2018 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد  كتابذالشؽر(ذذذ2)ذذذ 12

 2008 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد ذفادةذتؼديرية 13

 2011 املوصل كؾقة االدارة واالقتصادجامعة  ذفادةذتؼديرية 14

 2018 جامعة املوصل كؾقة االدارة واالقتصاد ذفادةذمشاركةذ 15

 2018 االحتاد الدولي لؾؿبدعني فرع العراق ذفادةذمشاركةذ 16

 2018 الزراعة والغاباتجامعة املوصل كؾقة  ذفادةذمشاركةذ 17

 2018 االداب جامعة املوصل كؾقة  ذفادةذمشاركة 18

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

 2016 راس املال الػؽري و االيصاء الواسع  1

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: .1

 انهغت انعشبُت .2

 انهغت االوكهُزَت .3

 .CDيخن حظلين ًظخت علً الحظت: ه


