
 

 

 وسارة انخؼهيم انؼبني وانبحث انؼهمي

 جبمؼت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شؼبت ضمبن انجىدة وحقىيم االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

          ػبذانؼشيش بشبر حظيب ػبذانقبدر سكزيب  م:ــــــــــاالطــ

 20/7/1985 :دحبريخ انميـال

 انمىصم :مكبن انىالدة

 مخشوج انحبنت انشوجيت:

 4 :ذد األوالدــػـــ

 ادارة االوخبج وانؼمهيبث :صـصـخـخــان

 - :مىصبانـ

 مبجظخيز :انذرجت انؼهميت

 / قظم االدارة انصىبػيتجبمؼت انمىصم/ كهيت االدارة واالقخصبد ػىىان انؼمم:

 - هبحف انؼمم:

 07701624441 انمىببيم:

 a_m24441@yahoo.com :كخزووياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 ادارة االوخبج وانؼمهيبث، ادارة انجىدة انخخصصبث انمهخم بهب:
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 جبمؼت انمىصم
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   شؼبت ضمبن انجىدة وحقىيم االداء
 

 انمؤهالث انؼهميت :أوالا   

 

  : انخذرج انىظيفيثبويبا  

 

 : انخذريض انجبمؼيثبنثبا  

 انً -مه  انفخزة انجبمؼت انجهت )انمؼهذ / انكهيت( ث

 2018-2012 انمىصم االدارة واالقخصبد 1

2    

 

 

 

 

 تانذرج

 انؼهميت

 انخبريخ تانكــهيــــ تانجبمؼ

 2007 االدارة واالقخصبد انمىصم بكبنىريىص

 2010 واالقخصبداالدارة  انمىصم انمبجظخيز

 - - - انذكخىراي

 - - - أخزي

 انً -انفخزة مه  تانجه تانىظيف ث

 2018-2012 جبمؼت انمىصم حذريظي 1

2    
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 جبمؼت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد
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 قمج بخذريظهب ي: انمقزراث انذراطيت انخرابؼبا   

 انظىـــــت انمـــــبدة انقظـــم ث

 2012-2011 مببدئ االدارة انمحبطبت 1

 2013-2012 مببدئ االدارة االدارة انصىبػيت 2

 2014-2013 وظم ادارة انجىدة/ انبزمجيبث االدارة انصىبػيت 3

 2016-2015 انجىدة/ ادارة انصيبوت/ انخقييضادارة  االدارة انصىبػيت 4

 2016-2015 جىدة انبيئت ادارة االػمبل 5

 2017-2016 ادارة انجىدة/ ادارة انصيبوت/ انخقييض االدارة انصىبػيت 6

 2018-2017 مببدئ االدارة االدارة انصىبػيت 7

 2019-2018 مببدئ االدارة االدارة انصىبػيت 8

 

 ػهيهب جانخي أشزف( انمبجظخيز رطبئم ،انذكخىراياطزوحبث )خبمظبا:  

 انظىــت مـــانقظ األطزوحت أو انزطبنت اطم ث

1 - - - 

2    
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 فيهب جانخي شبركانؼهميت وانىذواث انمؤحمزاث طبدطبا:   

 وىع انمشبركت  اوؼقبدهبمكبن  انظىــت انؼىىان ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(
1 

مؤحمز االول نخقييم ان

 انؼمهيت انخؼهيميت وحطىيز
2018 

االححبد انذوني 

نهمبذػيه/ انؼزاق/ 

 بغذاد

 حضىر

2 
وذوة / غش االغذيت بيه 

 االخالق وانؼهم
2018 

جبمؼت انمىصم/ كهيت 

 انشراػت وانغبببث
 حضىر

3 

انمؤحمز انذوني انزابغ / 

انجىىبيت/ انكهيت انخقىيت 

 انبصزة

 مشبرك انكهيت انخقىيت /انبصزة 2018

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 2013دػرةذعؾؿقةذلطالبذادلرحؾةذالثالثةذاىلذددذادلوصلذ 

 
ادلشاركةذيفذالدورةذاليتذاقامفاذمؽتبذالتعؾقمذادلدتؿر/ذكؾقةذ

 2018ذاالدارةذواالقتصادذيفذذركةذتعبئةذالغاز

 
اآلداب/ذادلشاركةذيفذدورةذكػاءةذالؾغةذاالنؽؾقزية/ذكؾقةذ

ذ2018

 
ادلشاركةذيفذدورةذكػاءةذاحلادوب/ذمركزذاحلادبة/ذجامعةذ

ذ2018ادلوصل/ذ
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ادلشاركةذيفذدورةذدالمةذالؾغةذالعربقة/ذكؾقةذاآلداب/ذ

ذ2018

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
التغقريذالتؼانيذوانعؽادهذعؾىذحتدنيذجودةذادلـتجات/ذ
درادةذادتطالعقةذيفذالشركةذالعامةذلصـاعةذااللبدةذ

 اجلاهزة
 2102 جمؾةذتـؿقةذالرافدون

2 
معوقاتذتطبققذالتعؾقمذااللؽرتوني/ذدرادةذحتؾقؾقةذيفذكؾقةذ

 2102 تـؿقةذالرافدون احلدباءذاجلامعة

3 
لؾروادونيذيفذحتدنيذاالداءذدورذاخلصائصذالشخصقةذ

ادلـظؿيذدرادةذادتطالعقةذيفذالشركةذالعامةذلصـاعةذااللبدةذ
 اجلاهزة/ذنقـوى

جمؾةذجامعةذكركوكذلؾعؾومذ
 2102 االداروةذواالقتصادوة

2 
دورذرأسذادلالذالػؽريذيفذتعزوزذعواملذالـجاحذاحلرجةذ

 2102 جمؾةذدراداتذاداروة (ERP)مواردذادلشروعذذلـظامذختطقطذ

ذ5

عؿؾقاتذإدارةذادلعرفةذأداةذلتعزوزذعؿؾقةذتطوورذادلـتجات/ذ
درادةذادتطالعقةذيفذالشركةذالعامةذلصـاعةذاأللبدةذ

ذاجلاهزة/ذنقـوى
ذ

ذ2102ذجمؾةذتـؿقةذالرافدون

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

0. - 

2. - 
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 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة الشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديريةكتابذ ت

1 
كتابذذؽرذلؾجفودذادلبذولةذيفذاالذرافذعؾىذرؾبةذالؽؾقةذيفذ

 التدروبذالصقػيذيفذدوائرذالدولة

عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

 واالقتصاد
2102 

2 
كتابذذؽرذوتؼدورذتثؿقـاذلؾحصولذعؾىذتؼدورذامتقازذيفذدورةذ

 2112التؼدميقةذمعاجلذالعروضذ

عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

 واالقتصاد
2102 

3 
كتابذذؽرذوتؼدورذلؾجفودذادلبذولةذيفذامتحانذالدورذالثانيذ

ذ2102-2100لؾعامذالدراديذذوالتؽؿقؾي

عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

ذواالقتصاد
ذ2102

4 
كتابذذؽرذوتؼدورذتثؿقـاذلؾجفودذادلبذولةذيفذاالمتحاناتذ

 التؽؿقؾقةذيفذحمافظةذدهوك
 2102 رئادةذجامعةذادلوصل

5 
كتابذذؽرذوتؼدورذلؾجفودذادلبذولةذيفذادلوقعنيذالبدوؾنيذ

 )كركوك/ذدهوك(

عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

 واالقتصاد
2102 

6 
كتابذذؽرذوتؼدورذخاللذالتفقؤذلتطبققذنظامذاالمتحاناتذ

ذااللؽرتونقةذادلعتؿدةذمنذالوزارة

عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

ذواالقتصاد
ذ2102

ذذؽرذوتؼدورذلؾجفودذادلبذولةذيفذاحتػالقةذوومذاجلامعةكتابذ 7
عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

ذواالقتصاد
ذ2102

8 

كتابذذؽرذوتؼدورذلؾجفودذادلبذولةذخاللذاالذرافذالعؾؿيذ

عؾىذرؾبةذالؽؾقةذخاللذالتدروبذالصقػيذلالعوامذالدرادقةذ

ذ2102-2102،ذ2102-2102

عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

ذواالقتصاد
ذ2102
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 كهيت االدارة واالقخصبد

   شؼبت ضمبن انجىدة وحقىيم االداء
 

 

9 

عؾىذكتابذذؽرذوتؼدورذموجهذمنذقبلذعؿادةذكؾقةذذحصوله

االدارةذواالقتصادذتثؿقـاذدلشاركتهذيفذادلؤمترذالدوليذالرابعذادلؼامذ

ذيفذالؽؾقةذالتؼـقةذاجلـوبقة/ذالبصرة

عؿادةذكؾقةذاالدارةذ

ذواالقتصاد
ذ2102

ذ

 

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0 - - 

2   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اللغة العربية. .1

 اللغة االنكليزية .2

3.  

             

 .CDيخم حظهيم وظخت ػهً مالحظت: 


