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 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

         غاوم محمىد احمذ  م:ــــــــــاالطــ

 1979/  4/  1 :دحاريخ انميـال

 انمىصم :انىالدةمكان 

 مخشوج  انحانت انشوجيت:

 4 :ذد األوالدــعـــ

 االدارة انصىاعيت / ادارة االمذاد وطالطم انخجهيش  :صـصـخـخــان

 مذرص  :انذرجت انعهميت

 حذريظي/ كهيت االدارة واالقخصاد / جامعت انمىصم  عىىان انعمم:

   kanem54@yahoo.com  :كخزووياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 طالطم انخجهيش   –ادارة االمذاد  انخخصصاث انمهخم بها:

 انمؤهالث انعهميت :أوالا  

 

 تانذرج

 انعهميت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجامع

 2003/  8/ 2 االدارة واالقخصاد انمىصم بكانىريىص

 2007/ 3/ 13 االدارة واالقخصاد انمىصم انماجظخيز

    انذكخىراي

 

 

 

 الصورة 

mailto:kanem54@yahoo.comعنوان
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  : انخذرج انىظيفيثاوياا   

 : انخذريض انجامعيثانثاا  

 انى -مه  انفخزة انجامعت انجهت )انمعهذ / انكهيت( ث

 ولحد االن 3/5/2007 جامعت انمىصم كهيت االدارة واالقخصاد 1

 قمج بخذريظها ي: انمقزراث انذراطيت انخرابعاا  

 انظىـــــت انمـــــادة انقظـــم ث

 2008 ادارة المواد ادارة االعمال 1

 2011 -2009 السيطرة على الخزين االدارة انصىاعيت 2

 2012 نظم التخطيط والسيطرة عمى اإلنتاج االدارة انصىاعيت 3

 2014 -2013 تقييم مشاريع االدارة انصىاعيت 4

 2016 ادارة المواد االدارة انصىاعيت 5

 2016 السالمة الصناعية االدارة انصىاعيت 6

 2016 االدارة البيئية االدارة انصىاعيت 7

 2017 تنظيم صناعي االدارة انصىاعيت 8

 2017 تسويق صناعي االدارة انصىاعيت 9

 عهيها جانخي أشزف( انماجظخيز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراي)خامظاا:  

 انظىــت مـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطم ث

 انى -انفخزة مه  تانجه تانىظيف ث

 3/5/2007 -  22/1/2007 كهيت االدارة واالقخصاد  مظاعذ باحث 1

   21/11/2010 - 3/5/2007 كهيت االدارة واالقخصاد  مذرص مظاعذ 2

 ولحد االن  21/11/2010 كهيت االدارة واالقخصاد  مذرص 3
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 1    

 

 فيها جانخي شاركانعهميت وانىذواث انمؤحمزاث طادطاا:  

 اوعقادهامكان  انظىــت انعىىان 

 وىع انمشاركت 

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

1 
المؤتمر العممي األول لكمية اإلدارة واالقتصاد/قسم إدارة واألعمال /جامعة 

 .31/5/9002-31الموصل بالتعاون مع دائرة صحة نينوى لمفترة من 

2002 

جامعة الموصل 

/ كلية االدارة 

 واالقتصاد

 بحث

2 

المؤتمر العممي السنوي لكمية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل/ لمفترة من 
رؤية ستراتجية “، تحت عنوان "9033من شهر كانون األول لمعام  (31-35)

 لمواقع الخدمي في العراق وانعكاساتها عمى االستثمار"

2011 

جامعة الموصل 

االدارة  / كلية

 واالقتصاد

 بحث

3 
الندوة العممية الثانية لقسم اإلدارة الصناعية تحت عنوان النظم المعاصرة في 

 8/5/9008إدارة البيئة والسالمة الصناعية في 

2002 

جامعة الموصل 

/ كلية االدارة 

/ قسم  واالقتصاد

االدارة 

 الصناعية

 مشارك

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة الؽؾقةلذخاد

 

املشاركةذيفذالدورةذاليتذاقامفاذمؽتبذالتعؾقمذاملدتؿر/ذكؾقةذ

 2018ذ،ذاالدارةذواالقتصادذيفذذركةذتعبئةذالغاز
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 خارجذالؽؾقة الؽؾقةلذخاد 

ذ2018املشاركةذيفذدورةذدالمةذالؾغةذالعربقة/ذكؾقةذاآلداب/ذ 

 

 التعؾقمأوذتطويرذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
أنشطة التوزيع المادي وأثرها في األداء المنظمي : دراسة استطالعية 

 –آلراء المدراء في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية 
 نينوى .

 تنمية
 الرافدين 

2009 

2 

المعلومات إمكانية تعزيز أبعاد تطوير المنتج من خالل مكونات نظام 

: دراسة استطالعية آلراء المدراء في الشركة الوطنية  التسويقية :
 .لصناعة األثاث المنزلي في الموصل

 بحوث 
 مستقبمية

2009 

3 
إمكانية تبني مداخل نظام االيصاء الواسع في الشركة الوطنية 

 لصناعات األثاث المنزلي في الموصل :دراسة استطالعية .
اإلدارية مجمة تكريت لمعموم 
 واالقتصادية

2009 

4 
العالقة بين أنشطة إدارة المواد وإبعاد أداء العمليات : دراسة حالة في 

 معمل األلبسة الوالدية في الموصل .
 تنمية 
 الرافدين

2010 

ذ5
:دراسة  العالقة بين أبعاد إستراتيجية العمميات واألداء التسويقي

العامة لصناعة األدوية في الشركة استطالعية آلراء المدراء 
 . والمستمزمات الطبية / نينوى

 تنمية 
 الرافدين

2010 

ذ6
هيكل تقانة المنتج وأثره في تحقيق أهداف إدارة عالقات الزبون: 

معمل األلبسة الوالدية في  في:دراسة استطالعية آلراء المدراء 

 الموصل .

 تنمية 
 الرافدين

2010 

ذ7

اثر خصائص معلومات البيئة الخارجية في اعتماد متطلبات مواصفات 

في الشركة العامة التصنيع العالمية: :دراسة استطالعية آلراء المدراء 
 . لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية / نينوى

 تنمية 
 الرافدين

2010 

ذ8
بعض مؤشرات تقييم أداء الُمستشفيات /دراسة حالة في ُمستشفيات 

 ( .2006-2003ُمحافظة نينوى للفترة من )

مجمة تكريت لمعموم اإلدارية 
 واالقتصادية

2010 

ذ9
إمكانية تطبيق عناصر اإلنتاج الرشيق  : دراسة ميدانية في معمل 

 األلبسة الوالدية في الموصل

مجمة تكريت لمعموم اإلدارية 
 واالقتصادية

2012 

ذ10
تحستتين الترتيتتد التتداخلي  ( فتتي5sاستتتخدام فلستتفة الخطتتوات الخمستتة )

للمختتتتزن: دراستتتتة تطبيقيتتتتة فتتتتي الشتتتتركة العامتتتتة لصتتتتناعة األدويتتتتة 
 والمستلزمات الطبية / نينوى .

 

مجمة تكريت لمعموم اإلدارية 
 واالقتصادية

2013 



 

 

 وسارة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 واالقخصادكهيت االدارة 

   شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت 

ذ11
( وأثرها في تنفيذ Five Rightsالتزامات الشراء وفقاً لـ )

المدراء في الشركة استراتيجيات اإلنتاج : دراسة  استطالعية آلراء 
 لصناعات األثاث المنزلي في الموصل الوطنية

 

مجمة جامعة كركوك لمعموم االدارية 
 واالقتصادية

2018 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة املاحنةاجلفةذ كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1 

كتاب شكر وتقدير من عميد كمية اإلدارة واالقتصاد لمجهود 
المبذولة في أعمال الجنة االمتحانية لمعام الدراسي 

6002/6002 

كلية االدارة عميد 

 واالقتصاد
2002 

2 

كتاب شكر وتقدير من عميد كمية اإلدارة واالقتصاد لمجهود 
لمعام الدراسي المبذولة في أعمال الجنة االمتحانية 

6002/6002 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد
2002 

3 

كتاب شكر وتقدير من عميد كمية اإلدارة واالقتصاد لمجهود 
المبذولة في اإلشراف العممي عمى طمبة الدراسات األولية لمعام 

 )التدريب الصيفي(6002-6002الدراسي 

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد
2002 

4 

وتقدير من عميد كمية اإلدارة واالقتصاد لمجهود كتاب شكر 
المبذولة في انجاز الدليل العممي لقسم اإلدارة الصناعية لمعام 

6002-6002 

عميد كلية االدارة 

 2002 واالقتصاد

5 
كتاب شكر وتقدير من عميد كمية اإلدارة واالقتصاد لمجهود 

 المبذولة في أعمال لجان الجرد .

عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد

6000 

6 

كتاااب شااكر وتقاادير ماان عميااد كميااة اإلدارة واالقتصاااد لمجهااود 
المبذولة في اإلشراف العممي عمى طمبة الدراسات األولية لمعاام 

 )التدريب الصيفي(6000-6000الدراسي 
 

عميد كلية االدارة 

 6000 واالقتصاد
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 الدـة املاحنةاجلفةذ كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت 

7 

كتاااب شااكر وتقاادير ماان عميااد كميااة اإلدارة واالقتصاااد لمجهااود 
المبذولة في اإلشراف العممي عمى طمبة الدراسات األولية لمعاام 

 )التدريب الصيفي(6006-6000الدراسي 
 

عميد كلية االدارة 

 6006 واالقتصاد

8 

شاااهادة تقديرياااة بالمشااااركة فاااي النااادوة العممياااة الثانياااة لقسااام 
اإلدارة الصناعية تحت عنوان" النظم المعاصارة فاي إدارة البي اة 

 الصناعية" .والسالمة 

قسم االدارة الصناعية 

 6002 كلية االدارة واالقتصاد/

9 

شاااهادة تقديرياااة مااان عماااادة كمياااة اإلدارة واالقتصااااد /جامعاااة 
القادساااية لممشااااركة فاااي الماااتتمر األول تحااات عناااوان" العماااوم 
 اإلدارية واالقتصادية ركيزة أساسية في بناء االقتصاد العراقي" 

 /كلية االدارة واالقتصاد
 6002 جامعة القادسية

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

   

 

 

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اللغة العربية. .1

 اللغة االنكليزية .2

3.  

 

             

 .CDيخم حظهيم وظخت عهى مالحظت: 


