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 انمؤٌالد انؼهمٕخ :أَالا   

 

  : انزذسج انُظٕفٓثبوٕبا  

 : انزذسٔظ انجبمؼٓثبنثبا  

 انّ -مه  انفزشح انجبمؼخ )انمؼٍذ / انكهٕخ(انجٍخ  د

 2018-2006 انمُصم  كهٕخ االداسح َاالقزصبد  1

 2014-2010 انمُصم  انزقىٕخ االداسٔخ انكهٕخ 2

3    

 قمذ ثزذسٔغٍب ٓ: انمقشساد انذساعٕخ انزساثؼبا  

 انغىـــــخ انمـــــبدح انقغـــم د

 2007-2006  اداسح االوزبج  االػمبل داسح ا 1

 20014-2007  اداسح انصٕبوخ َاالعزجذال االداسح انصىبػٕخ 2

 2018-2008 رقٕٕم انمشبسٔغ انصىبػٕخ  االداسح انصىبػٕخ  3

 خانذسج

 انؼهمٕخ

 انزبسٔخ خانكــهٕــــ خانجبمؼ

 1999 االداسح َاالقزصبد انمُصم ثكبنُسُٔط

 2006 االداسح َاالقزصبد انمُصم انمبجغزٕش

    انذكزُساي

    أخشِ

 انّ -انفزشح مه  خانجٍ خانُظٕف د

 نحذ االن -2006 جبمؼخ انمُصم  اعزبر جبمؼٓ 1

2    
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 2014-2013 ركىُنُجٕب انصٕبوخ  انكهٕخ انزقىٕخ االداسٔخ 4 

5    

 ػهٍٕب ذانزٓ أششف( انمبجغزٕش سعبئم ،اطشَحبد انذكزُساي)خبمغبا:  

 انغىــخ مـــانقغ األطشَحخ أَ انشعبنخ اعم د

1 

تحسين عناصر جودة المنتج باستخدام منهجية 
هندسة القيمة دراسة استطالعية آلراء المهندسين 

 والفنيين في مديرية بلدية الموصل
 2018 االداسح انصىبػٕخ

2    

 فٍٕب ذانزٓ شبسكانؼهمٕخ َانىذَاد انمؤرمشاد عبدعبا:  

 وُع انمشبسكخ  اوؼقبدٌبمكبن  انغىــخ انؼىُان د

) ثحث / ثُعزش 

 حضُس(

ندوة النظم المعاصرة فً إدارة  البٌئة  1
 والسالمة الصناعٌة

2008 
كلٌة اإلدارة واالقتصاد/قسم 
اإلدارة الصناعٌة جامعة 

 الموصل

 مشاركة ببحث

ندوة حماٌة المستهلك فً ظل  2
 التحدٌات المعاصرة

واالقتصاد/قسم كلٌة اإلدارة  2008
 جامعة الموصل عمالادارة اال

 مشاركة ببحث

3 
 مؤتمر ادارة التغٌٌر ومجتمع المعرفة

جامعة الزٌتونة االردنٌة / كلٌة  2008
 االقتصاد والعلوم االدارٌة

 مشاركة ببحث

4 
 مؤتمر اقتصادٌات البٌئة والعولمة 

جامعة الزٌتونة االردنٌة / كلٌة  2009
 االدارٌةاالقتصاد والعلوم 

 مشاركة ببحث

مؤتمر رؤٌة استراتٌجٌة للواقع  5
الخدمً فً العراق وانعكاساتها على 

 االستثمار 

جامعة الموصل / كلٌة االدارة  2011
 واالقتصاد 

 مشاركة ببحث 

مؤتمر إدارة منظمات األعمال :  6
 التحدٌات العالمٌة المعاصرة

2009 
جامعة العلوم التطبٌقٌة الخاصة 

االقتصاد والعلوم / كلٌة 
 األردن -اإلدارٌة / عمان 

 مشاركة ببحث

الفساد اإلداري : المعالجات  ندوة  7
 المالٌة واإلدارٌة

كلٌة اإلدارة واالقتصاد / جامعة  2010
 الموصل

 مشاركة ببحث

مؤتمر التنمٌة المستدامة من اجل  8
 اقتصاد عراقً متطور 

كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة  2012
 المستنصرٌة

 مشاركة ببحث
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 2018 ندوة غش االغذٌة بٌن االخالق والعلم  9 
كلٌة الزراعة والغابات / جامعة 

 الموصل 
 حضور 

10 
مؤتمر لتقٌٌم وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة 

 فً العراق 
2018 

االتحاد الدولً للمبدعٌن / فرع 
 العراق

  حضور

11 
االستراتٌجٌات الجدٌدة فً ندوة 

البٌئة الخضراء التوجه نحو  
/ الموصل الكلٌة التقنٌة االدارٌة 2013  مشاركة ببحث 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

  معاٌٌر االنتاجٌة

  كمٌة الطلب االقتصادٌة 

  ادارة الصحة والسالمة المهنٌة 

  معدات الحماٌة الشخصٌة 

 مؤشرات قٌاس اداء وظٌفة الصٌانة  

 وظائف المنظمة الصناعٌة  

 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذيفثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذ 

ذالدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
تصمٌم برنامج لقٌاس فاعلٌة المعدة العامة بالتطبٌق فً معمل 

 الالبسة الوالدٌة فً الموصل
 2007 حنميت الرافدين

2 
أثر تكامل منظومة االستقصاء والطرٌقة والتنفٌذ فً تقلٌص 
الضٌاعات والعٌوب فً عناصر االنتاج : دراسة مٌدانٌة فً 

 الشركة العامة لأللبسة فً الموصل

 2010 حنميت الرافدين

3 
تحلٌل العالقة بٌن مرتكزات الصٌانة المنتجة الشاملة وإنتاجٌة 

استطالعٌة آلراء المدراء فً الشركة العامة  سةدراالمكائن : 
 لصناعة االدوٌة والمستلزمات الطبٌة فً نٌنوى

 2010 البحود المسخقبليت

4 
إمكانٌة إقامة  أبعاد جودة الخدمات الصحٌة : دراسة فً 

 مجموعة من المستشفٌات فً الموصل
 2010 مجلت حكريج 

ذ5
تحقٌق العٌوب مدى مساهمة وسائل منع حدوث االخطاء فً 

الصفرٌة : استطالع آراء المهندسٌن والفنٌٌن والعاملٌن فً 
 معمل االلبسة الجاهزة فً الموصل .

 2011 مجلت حنميت الرافدين

قٌاس وتحلٌل مؤشرات أداء الصٌانة فً معمل األلبسة ذ6
 الوالدٌة فً الموصل

مجلت القادسيت للعلوم اإلداريت 

 واالقخصاديت

2011 
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ذ7 
الملموسٌة فً جودة الخدمات الصحٌة : دراسة أثر 

استطالعٌة آلراء العاملٌن فً مجموعة مختارة من 
 مستشفٌات محافظة نٌنوى

 2012 مجلت بحود مسخقبليت

فً تحسٌن أداء وظٌفة  ISO– 9000نظام إدارة الجودة ذ8
 الصٌانة : دراسة حالة الشركة العامة للسمنت الشمالٌة

واالقخصاد/ مجلت اإلدارة 

 المسخنصريت

2012 

ذ9
فً تحسٌن الترتٌب  (5Sاستخدام فلسفة الخطوات الخمسة )

الداخلً للمخزن : دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة لصناعة 
 االدوٌة والمستلزمات الطبٌة / نٌنوى

مجلت حكريج للعلوم اإلداريت 

 واالقخصاديت

2013 

ذ10
مدٌرٌة طرق مستوى تطبٌق منهجٌة هندسة القٌمة فً 

 وجسور نٌنوى .
مجلت اإلدارة والخنميت للبحود 

 جزائرالجزائر / والدراساث / 

2014 

قٌاس وتحلٌل قابلٌة العملٌة اإلنتاجٌة : دراسة تطبٌقٌة فً ذ11
 شركة البركة لصناعة االنابٌب البالستٌكٌة وملحقاتها .

مجلت كركوك للعلوم اإلداريت 

 واالقخصاديت

2015 

ذ12
دور التقنٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة / استطالع آراء 

 المهندسٌن والفنٌٌن فً معمل االلبسة الجاهزة / الموصل 
مجلة كركوك للعلوم االدارٌة 

 واالقتصادٌة 
2014 

ذ13
إدراك معوقات عملٌة التخطٌط االستراتٌجً فً مدٌرٌة بلدٌة 

الموصل / دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من االدارات 
 الوسطى والعلٌا  

 2011 مجلة تنمٌة الرافدٌن 

اعتماد برنامج المقارنة المرجعٌة كأسلوب رٌادي فً تحسٌن ذ14
 أنشطة الصٌانة / دراسة مقارنة 

 2016 مجلة جامعة نوروز 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 2008 كلٌة االدارة واالقتصاد كتاب شكر  1

 2008 كلٌة االدارة واالقتصاد كتاب شكر  2

 2009 كلٌة االدارة واالقتصاد كتاب شكر  3

 2015 جامعة الموصل كتاب شكر 4

 2016 جامعة الموصل كتاب شكر 5

 2016 جامعة الموصل كتاب شكر 6

 2016 جامعة الموصل كتاب شكر 7

 2018 كلٌة االدارة واالقتصاد كتاب شكر 8
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 2018 كلٌة االدارة واالقتصاد كتاب شكر 9 

 2018 واالقتصادكلٌة االدارة  كتاب شكر 10

 2018 كلٌة االدارة واالقتصاد كتاب شكر 11

 شهادة تقدٌرٌة 12
كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة / 

 االردنٌةجامعة الزٌتونة 
2008 

 شهادة تقدٌرٌة  13
كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة / 

 االردنٌة جامعة الزٌتونة
2009 

 شهادة تقدٌرٌة 14
معة العلوم التطبٌقٌة الخاصة / اج

 كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة 
2009 

 شهادة تقدٌرٌة 15
جامعة الموصل / كلٌة االدارة 

 واالقتصاد 
2008 

 شهادة تقدٌرٌة 16
كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة 

  الموصل
2008 

جامعة الموصل / كلٌة االدارة  شهادة تقدٌرٌة 17

 واالقتصاد 
2011 

 شهادة تقدٌرٌة 18
كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة 

 المستنصرٌة 
2012 

 شهادة تقدٌرٌة  19
االتحاد الدولً للمبدعٌن / فرع 

 العراق
2018 

 شهادة تقدٌرٌة 20
كلٌة الزراعة والغابات / جامعة 

 الموصل 
2018 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

2   

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اللغت العربيت  .1

 اللغت االنكليزيت .2

   

 .CDٔزم رغهٕم وغخخ ػهّ مالحظخ: 


