
 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

  

 

 تالذاحي ةالظيز
 

 

 

 

 علي وليذ حاسم هحوذ     ن:ــــــــــاالطــ

 30/8/1983      :دحاريخ الويـال

 ًيٌىي           :الىالدةهكاى 

 هخشوج        الحالت الشوجيت:

          :ذد األوالدــعـــ

 إدارة صٌاعيت          :صـصـخـخــال

                :وٌصبالـ

 هذرص هظاعذ      :الذرجت العلويت

 جاهعت الوىصل / كليت اإلدارة واالقخصاد        عٌىاى العول:

           هاحف العول:

 07702022515                  الوىبايل:

 awaleed1983@gmail.com      :كخزوًياإللالبزيذ 

  :رابظ الصفحت الشخصيت

 ، إدارة اإلًخاج والعولياثإدارة اللىجظخك وطالطل الخجهيش   الخخصصاث الوهخن بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

  : الخذرج الىظيفيثاًياا  

 

 

 

 

 

 

 تالذرج

 العلويت

 الخاريخ تالكــليــــ تالجاهع

 16/7/2006 اإلدارة واالقخصاد الوىصل بكالىريىص

 18/1/2012 اإلدارة واالقخصاد الوىصل الواجظخيز

    الذكخىراٍ

    أخزي

 الً-الفخزة هي  تالجه تالىظيف ث

 2010-2006 اإلدارة واالقخصاد هظاعذ باحث  1

 2012-2010 اإلدارة واالقخصاد باحث 2

 لحذ االى -2012 واالقخصاداإلدارة  هذرص هظاعذ 3

4    

5    

6    



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 : الخذريض الجاهعيثالثاا   

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

 ولحذ االى 2012 الوىصل اإلدارة واالقخصاد 1

2    

3    

4    

 

 قوج بخذريظها يالذراطيت الخ: الوقزراث رابعاا  

 الظٌـــــت الوـــــادة القظـــن ث

 2011/2012 األساليب الكمية في اإلدارة الصناعية اإلدارة الصٌاعيت 1

 2012/2013/2014 طرائق التصنيع ومعامل وورش اإلدارة الصٌاعيت 2

 

3 
 دراسة العمل والهندسة البشرية اإلدارة الصٌاعيت

2012/2013/2014 

2016/2017 

 2016/2017/2018/2019 معامل وورش اإلدارة الصٌاعيت 4

 2016/2017/2018/2019 1التصميم وطرق التصنيع / اإلدارة الصٌاعيت 5

 2017/2018/2019 2التصميم وطرق التصنيع / اإلدارة الصٌاعيت 6

7    

 

 

 

 عليها جالخي أشزف( الواجظخيز رطائل ،اطزوحاث الذكخىراٍ)خاهظاا:  



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الظٌــت نـــالقظ األطزوحت أو الزطالت اطن ث 

1    

 

 فيها جالخي شاركالعلويت والٌذواث الوؤحوزاث طادطاا:  

 ًىع الوشاركت  اًعقادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

1 
مؤتمر بعنوان "من تراثنا المعرفي 

لتطوير عمومنا العظيم نستمد العزم 
 "ومعارفنا

13 -14 /12 /
2011 

كمية اإلدارة واالقتصاد/ 
 جامعة واسط/ العراق

 بحث

2 

مؤتمر بعنوان " اإلبداع والتميز في 
/ 4/  30 -29 "منظمات األعمال

2012 

كمية االقتصاد والعموم 
اإلدارية/ جامعة العموم 

التطبيقية الخاصة / عمان ، 
 األردن

 بحث

التنمية والبيئة  "مؤتمر بعنوان  3
 واألجيال المستقبمية "

 جامعة دهوك 3-4/11/2012
 بحث

4 

  بعنوان مؤتمر
رأس المال البشري في اقتصاد "

 "المعرفة
 

22-25/4/2013 
كمية االقتصاد والعموم 
اإلدارية/ جامعة الزيتونة 

 األردنية

 بحث

5 
البحث العممي  " بعنوان مؤتمر

ركيزة أساسية في النهوض ومصنع 
 " الحل لتطور المجتمع

/  كمية الرافدين الجامعة 23/5/2013
 بغداد / العراق

 بحث

6 
معرفة اإلدارية بال " بعنوان مؤتمر

تسمو الشعوب  ةواالقتصادي
 " وتتحقق الرفاهية

23- 24  /10 /
2013 

كمية اإلدارة واالقتصاد / 
 جامعة األنبار

 بحث

المؤتمر السعودي األول لمنشر  7
 العممي

28 – 30 /1 /
2014 

 -أبها-جامعة الممك خالد
 المممكة العربية السعودية

 بحث



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 4/ 21 -20 المؤتمر العممي الدولي األول  8 
 بحث جامعة جيهان/ أربيل/ العراق 2014/

9 

المؤتمر العممي الدولي الثاني 
"استخدام التقنيات الحديثة بعنوان 
أساس لتحسين واقع التعميم عامل 

 الجامعي"

/ بغداد  كمية النسور الجامعة 5-6/5/2018
 / العراق

 بحث

10 

 المؤتمر العممي التخصصي الرابع
االبداع االداري لتحقيق "  بعنوان

الرؤية المستقبمية لمنظمات 
 "األعمال

الكمية التقنية االدارية  28-29/11/2018
 / بغدادالوسطى

 بحث

11 
العممية بعنوان " رؤية ادارية الندوة 

لواقع تجارب المدارس االهمية في 
 محافظة نينوى"

27/12/2018 
كمية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة الموصل

 ورقة بحثية

12 
المؤتمر العممي الثالث بعنوان " 
الحكم الرشيد والتنمية المستدامة 

 دعامتا التطور االقتصادي"
واالقتصاد / كمية اإلدارة  6-7/3/2019

 جامعة األنبار

 بحث

13 
المؤتمر الدولي السنوي السابع 
بعنوان " الحوكمة االكاديمية: 
 الطريق نحو جودة التعميم "

 جامعة الكوفة 27-28/3/2019

 بحث

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

  



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ  

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 

 استراتيجيةعالقات االرتباط والتأثير بين أبعاد محتوى 
العمميات واألداء التسويقي" دراسة استطالعية آلراء المدراء 

 .في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل

كمية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة واسط/ 
 المؤتمر العممي الخامس  /العراق

3122 

2 

/ دراسة ة المعمومات في رأس المال البشريأثر تقان
العامة لصناعة األدوية استطالعية في الشركة 

 .والمستمزمات الطبية في محافظة نينوى

كمية االقتصاد والعموم اإلدارية / جامعة 
الزيتونة األردنية/ المؤتمر العممي الدولي 

 السنوي الثاني عشر
3124 

3 

دور أنشطة إدارة سمسمة التجهيز في تعزيز أبعاد 
المديرين في إستراتيجية العمميات/ دراسة استطالعية آلراء 

 .الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل

/ بغداد / العراق،  كمية الرافدين الجامعة
المؤتمر العممي الحادي (   32العدد ) 

 عشر

3124 

4 

األثر التتابعي ألنشطة إدارة سمسمة التجهيز وأبعاد 
إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي" دراسة 

الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في استطالعية في 
 .الموصل

/  كمية االدارة واالقتصاد / جامعة األنبار
( عدد 12( االصدار )6العراق، المجمد )

 الثانيالمؤتمر العممي خاص 

3124 

ذ5

معوقات تطبيق التعميم االلكتروني / دراسة تحميمية في كمية 
 .الحدباء الجامعة

 اإلدارةكمية  / مجمة تنمية الرافدين
( 63واالقتصاد/ جامعة الموصل المجمد )

 ( 113العدد )

3125 

ذ6

أبعاد المسؤولية االجتماعية وانعكاسها عمى المكانة 
الذهنية لمشركة / دراسة استطالعية آلراء المدراء في 

 .مصنع البان الموصل

 /تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية مجمة 
جامعة تكريت واالقتصاد/  اإلدارةكمية 

 (63( العدد )11المجمد )

3126 

ذ7

وأثرها في تنفيذ  (Five Rights) التزامات الشراء وفقا ل
إستراتيجيات االنتاج : دراسة استطالعية آلراء المدراء في 

 ل.الشركة الوطنية لصناعات األثاث المنزلي في الموص

مجمة جامعة كركوك لمعموم االدارية 
االدارة واالقتصاد/ واالقتصادية / كمية 

 ( 3( العدد )8جامعة كركوك المجمد )

3129 

ذ8

 / جودة المنتجاتوأثرها في ضبط  ة التوزيع الماديشطأن
معمل األلبسة الواّلدية في  آلراء المدراء دراسة استطالعية

 .في الموصل

/ العراق، الكمية التقنية االدارية / بغداد
 ( المؤتمر العممي الرابع3المجمد )

3129 

  



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا  

2.  

3.  

4.  

 

 

  

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 3118 عميد الكمية تثمين لمجهود اإلضافية المبذولة في شعبة التسجيل. 1

2 
المبذولة في انجاز إحصائية خاصة بالطمبة تثمين لمجهود 

 2006/2007و   2003/2004لمعام الدراسي  المقبولين
 3118 عميد الكمية

3 
تثمين لمجهود المبذولة في لجنة استقبال الطمبة لمعام الدراسي 

2007/2008. 
 3118 عميد الكمية

4 
تثمين لمجهود المبذولة في إدخال معمومات عن المقبولين 

 3119 عميد الكمية .2007/2008لمعام الدراسي الجدد 

5 
تثمين لمجهود المبذولة في تدقيق أسماء الطمبة المقبولين 

 . 2006/2007والمسجمين لمعام الدراسي 
 3119 عميد الكمية

6 
تثمين لمجهود المبذولة في لجنة استقبال الطمبة لمعام الدراسي 

2008/2009. 
 :311 عميد الكمية

 :311 عميد الكمية لمجهود اإلضافية المبذولة في قسم اإلدارة الصناعية.تثمين  7

 3122 عميد الكمية .2011تثمين لمجهود المبذولة خالل عام  8

 3122 رئيس الجامعة تثمين لمجهود المبذولة في إعداد أدلة جودة متميزة لمجامعة. 9



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت 

10 
تثمين لمجهود المبذولة في امتحانات نصف السنة لمعام 

 .2011/2012الدراسي 
 3123 عميد الكمية

 3123 عميد الكمية تثمين لمجهود المبذولة لممشاركة ببحث خارج العراق.        11

12 
تثمين لمجهود المبذولة في لجنة جرد الموجودات واألثاث لمعام 

2011 . 
 3123 عميد الكمية

13 
تثميييين لمجهيييود المبذولييية ل شيييراف عميييى طمبييية الكميييية خيييالل 

 3123 عميد الكمية العطمة الصيفية في دوائر الدولة . 

14 
تثمييين لمجهييود المبذوليية فييي امتحييان الييدور الثيياني والتكميمييي 

 . 2011/2012لمعام الدراسي 
 3124 عميد الكمية

15 
تثميييين لمجهيييود المبذولييية ل شيييراف عميييى طمبييية الكميييية خيييالل 

 3124 عميد الكمية العطمة الصيفية في دوائر الدولة . 

16 
عيادة تأهييل قسيم االدارة  تثمين لمجهيود المبذولية فيي تنظييف واة

 الصناعية. 
 3128 عميد الكمية

17 
لمعييام  تثمييين لمجهييود المبذوليية فييي أعمييال المجنيية االمتحانييية

 3128 عميد الكمية . 2016/2017الدراسي 

18 
تثميييين لمجهيييود المبذولييية ل شيييراف عميييى طمبييية الكميييية خيييالل 

 3129 عميد الكمية .2016/2017العطمة الصيفية في دوائر الدولة لمعام الدراسي 

19 

الطمبة والشباب العراقية / مركز   شهادة تقديرية من رابطة
الثالث عمى  الخريجين في نينوى لمحصول عمى التسمسل 
 .2005/2006كمية اإلدارة واالقتصاد لمعام 

 

 عميد الكمية

3117 

20 

شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل / قسم ضمان 
الجودة واألداء الجامعي لممشاركة في ورشة عمل بعنوان " 
آلية إعداد دليل نظام الجودة في جامعة الموصل"  لمفترة من 

5 -6 /10 /2011 . 

 

 رئيس الجامعة

3122 

21 

شهادة تقديرية من كمية االقتصاد والعموم اإلدارية/ جامعة 
العموم التطبيقية الخاصة لممشاركة في المؤتمر العممي الرابع " 

 4/ 30- 29اإلبداع والتميز في منظمات األعمال " لمفترة من 
/2012  . 

 

 عميد الكمية

3123 



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت 

22 

من المركز العممي العراقي لممشاركة في  شهادة تقديرية
المؤتمر العممي الثالث "التنمية والبيئة واألجيال المستقبمية"  

 .    11/2012/ 4- 3الذي أقيم في جامعة دهوك لمفترة من 

 عميد الكمية

3123 

23 

كمية االقتصاد والعموم اإلدارية/ جامعة شهادة تقديرية من 
لممشاركة في المؤتمر العممي الدولي السنوي  الزيتونة األردنية

 رأس المال البشري في اقتصاد المعرفةالثاني عشر لألعمال " 
 .  2013/ 4/ 25- 22" لمفترة من 

 

 عميد الكمية

3124 

24 

لممشاركة في  شهادة تقديرية من كمية الرافدين الجامعة
المؤتمر العممي الحادي عشر " البحث العممي ركيزة أساسية 
في النهوض ومصنع الحل لتطور المجتمع "  الذي أقيم في 

 . 5/2013/ 23كمية الرافدين الجامعة / بغداد بتاريخ 

 

 عميد الكمية

3124 

25 

 شهادة تقديرية من كمية اإلدارة واالقتصاد / جامعة األنبار
المؤتمر العممي الثاني "بالمعرفة اإلدارية  لممشاركة في

تسمو الشعوب وتتحقق الرفاهية" الذي أقيم في  ةواالقتصادي
 .10/2013/ 24-23بتاريخ  جامعة األنبار

 عميد الكمية

3124 

26 

لممشاركة في  شهادة تقديرية من كمية النسور الجامعة
 المؤتمر العممي الثاني " استخدام التقنيات الحديثة عامل

الذي أقيم في كمية  اس لتحسين واقع التعميم الجامعي"أس
 .6/5/2018-5النسور الجامعة / بغداد لمفترة من 

2-  

 عميد الكمية

3129 

27 

شهادة تقديرية من الكمية التقنية االدارية الوسطى/ بغداد 
االبداع " لممشاركة في المؤتمر العممي التخصصي الرابع 

الذي  "المستقبمية لمنظمات األعمالاالداري لتحقيق الرؤية 
-28أقيم في الكمية التقنية االدارية الوسطى/ بغداد لمفترة من 

29/11/2018. 

 

 عميد الكمية

3129 

28 

شهادة مشاركة بالدورة التدريبية الموسومة " مهارات كتابة 
مقترحات المشاريع " التي اقامتها كمية االدارة واالقتصاد / 

الصناعية ووحدة التعميم المستمر بالتعاون مع قسم االدارة 
-17( لمفترة بين NCCRمركز نينوى لالستشارات والبحوث )

18/12/2018 . 

 عميد الكمية

ذ2018



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت 

29 

شهادة تقديرية بالندوة العممية الموسومة "رؤية ادارية لواقع 
تجارب المدارس االهمية في محافظة نينوى" لتي أقامها قسم 
ادارة االعمال / كمية االدارة واالقتصاد بالتعاون مع مجموعة 

 . 27/12/2018مدارس االوائل االهمية بتاريخ 

 عميد الكمية

ذ2018

30 

 اإلدارة واالقتصاد / جامعة األنبارشهادة تقديرية من كمية 
لممشاركة في المؤتمر العممي الثالث " الحكم الرشيد والتنمية 
المستدامة دعامتا التطور االقتصادي" الذي أقيم في جامعة 

 .3/2019/ 7-6بتاريخ  األنبار

 عميد الكمية

ذ2019

31 
تثمين لمجهود القيمة والمتميزة المبذولة في أعمال المجنة 

 .2017/2018االمتحانية لمعام الدراسي 

 رئيس الجامعة

ذ2019

32 
تثمين لمجهود المبذولة في اتمام عممية الجرد السنوي لكافة 

 .2017/2018اقسام ووحدات الكمية  لمعام 

 عميد الكمية

ذ2019

 

 

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت



 

 

 وسارة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 االدارة واالقخصادكليت 

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 

 التجهوز وأبعاد اسرتاتوجوة العملوات واألداء التسويقيإدارة سلسلة  2

دار احلامد للنشر 

 والتوزيع/ عمان/ األردن

/3124 

3   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

1.  

2.  

3.  

             

 .CDيخن حظلين ًظخت علً هالحظت: 


