
 

 

 وسارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت المىصل

 كليت االدارة واالقخصاد

   وحقىيم االداءشعبت ضمان الجىدة 
 

  

 

 تالذاحي ةالظيز
 

 

 

 

         الذباغمحمذ مىيب محمىد   م:ــــــــــاالطــ

 1978/  7/  8   :دحاريخ الميـال

 المىصل :مكان الىالدة

 مخشوج  الحالت الشوجيت:

 2 :ذد األوالدــعـــ

 إدارة اإلوخاج والعملياثاالدارة الصىاعيت /   :صـصـخـخــال

 :مىصبالـ

 مذرص  :الذرجت العلميت

 حذريظي/ كليت االدارة واالقخصاد / جامعت المىصل  عىىان العمل:

  هاحف العمل:

     المىبايل:

   mhmddnb@yahoo.com  :كخزووياإللالبزيذ 

 :رابظ الصفحت الشخصيت

  إدارة اإلوخاج والعملياث الخخصصاث المهخم بها:

 

 

 

 

 

 انصورة 

mailto:mhmddnb@yahoo.com


 

 

 وسارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت المىصل

 كليت االدارة واالقخصاد

   وحقىيم االداءشعبت ضمان الجىدة 
 

 المؤهالث العلميت :أوالا   

 

  : الخذرج الىظيفيثاوياا  

 : الخذريض الجامعيثالثاا  

 الً -مه  الفخزة الجامعت الجهت )المعهذ / الكليت( ث

 لحذ االن -18/12/2005 جامعت المىصل كليت االدارة واالقخصاد 1

 قمج بخذريظها ي: المقزراث الذراطيت الخابعاا ر 

 الظىـــــت المـــــادة القظـــم ث

 2005 انمعهوماثمبادئ االدارة/ نظم  االدارة الصىاعيت 1

 2006 مبادئ االدارة/ نظم انمعهوماث االدارة الصىاعيت 2

 2007 مبادئ االدارة/ نظم انمعهوماث االدارة الصىاعيت 3

 2008 مبادئ االدارة/ نظم انمعهوماث االدارة الصىاعيت 4

 2009 مبادئ االدارة/ نظم انمعهوماث االدارة الصىاعيت 5

 تالذرج

 العلميت

 الخاريخ تالكــليــــ تالجامع

 2000/  6/ 22 االدارة واالقخصاد المىصل بكالىريىص

 2003/ 1/ 15 االدارة واالقخصاد المىصل الماجظخيز

    الذكخىراي

    أخزي

 الً –الفخزة مه  تالجه تالىظيف ث

 23/9/2010 -  18/12/2005 كليت االدارة واالقخصاد   مذرص مظاعذ 1

 لحذ االن -23/9/2010 كليت االدارة واالقخصاد  مذرص  2



 

 

 وسارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت المىصل

 كليت االدارة واالقخصاد

   وحقىيم االداءشعبت ضمان الجىدة 
 

 الظىـــــت المـــــادة القظـــم ث 

 2010 االدارة/ نظم انمعهوماث مبادئ االدارة الصىاعيت 6

 2011 مبادئ االدارة/ نظم انمعهوماث االدارة الصىاعيت 7

 2012 مبادئ االدارة/ نظم انمعهوماث االدارة الصىاعيت 8

 2013 مبادئ االدارة/ نظم انمعهوماث االدارة الصىاعيت 9

 2017 قراءاث ثاني/سيطرة عهى انخزين االدارة الصىاعيت 10

 2017 قراءاث اول/قراءاث ثاني االدارة الصىاعيت 11

 

 عليها جالخي أشزف( الماجظخيز رطائل ،اطزوحاث الذكخىراي)خامظاا:  

 الظىــت مـــالقظ األطزوحت أو الزطالت اطم ث

1    

2    

 فيها جالخي شاركالعلميت والىذواث المؤحمزاث طادطاا:  

 الظىــت العىىان 

مكان 

 اوعقادها

وىع 

 المشاركت 

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(

1 

لكمية اإلدارة واالقتصاد/ السادس المؤتمر العممي السنوي 
، 3152لمعام  أيار (51-51جامعة الموصل/ لمفترة من )

تحديات عمل المنظمات العراقية في ظل “تحت عنوان "
 "متطمبات البنى التحتية والتنمية االقتصادية

2013 

جامعت 

انموصم / 

كهيت االدارة 

 واالقتصاد

 بحث



 

 

 وسارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت المىصل

 كليت االدارة واالقخصاد

   وحقىيم االداءشعبت ضمان الجىدة 
 

 
 الظىــت العىىان 

مكان 

 اوعقادها

وىع 

 المشاركت 

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(
2 

لقسم اإلدارة الصناعية تحت عنوان النظم  الثانية الندوة العممية
في  المعاصرة في إدارة البيئة والسالمة الصناعية

8/1/3118 

2012 

جامعت 

انموصم / 

كهيت االدارة 

/  واالقتصاد

قسم االدارة 

 انصناعيت

 بحث

 

-الرابع لمكمية التقنية االدارية التخصصيالمؤتمر العممي 
شعار" االبداع االداري تحت  . 32/55/3158-38بغداد 

 "لتحقيق الرؤية المستقبمية لمنظمات االعمال

2012 

 جامعتان

انتقنيت 

/  انوسطى

انتقنيت كهيت ان

–االداريت 

 بغذاد

 بحث

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

  

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
: دراسة اثر بعض قرارات االنتاج والعمميات في انتاجية العمل

 2005 بحوث مستقبمية .مصنع غزل ونسيج الموصلاستطالعية آلراء المدراء في 



 

 

 وسارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت المىصل

 كليت االدارة واالقخصاد

   وحقىيم االداءشعبت ضمان الجىدة 
 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت 

2 
دراسة استطالعية آلراء : مواصفات التصنيع العالميةإمكانية تطبيق 

لصناعة األدوية والمستمزمات  عدد من مدراء شركتي سامراء ونينوى
 .الطبية

 تنمية 
 2009 الرافدين

ذ3
اثر خصائص معمومات البيئة الخارجية في اعتماد متطمبات مواصفات 
التصنيع العالمية: :دراسة استطالعية آلراء المدراء في الشركة العامة 

 لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية / نينوى .

 تنمية 
 الرافدين

2010 

ذ4
دراسة : متطمبات تطبيق التصنيع الرشيق في الصناعة العراقية

 استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات
 الطبية/نينوى

 

 تنمية 
 2010  الرافدين

دراسة استطالعية آلراء المدراء في عوائق تطبيق االنتاج االنظف: ذ5
 معمل األلبسة الوالدية  في محافظة نينوى

 2017 مجمة دراسات ادارية

ذ6
إسهامات البنى التحتية لتقانة المعلومات في دعم أنشطة إدارة سلسلة 

التجهيز: دراسة استطالعية آلراء المدراء في معمل األلبسة الوالدية  
  في محافظة نينوى

 

 تنمية 
 الرافدين

2018 
 
 
 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا  

1.  

 

 التؼديرذذفاداتواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1 

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

3122/3123 

عميد كلية االدارة 

 2011 واالقتصاد

2 

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

3122/3123 

عميد كلية االدارة 

 2011 واالقتصاد

3 

كتاب شكر وتقدير من عميد كمية اإلدارة واالقتصاد لمجهود 
الصناعية لمتطمبات  تاهيل قسم االدارةالمبذولة في أعمال 

 ادارة الجودة

مساعد رئيس جامعة 

 2011 املوصل



 

 

 وسارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت المىصل

 كليت االدارة واالقخصاد

   وحقىيم االداءشعبت ضمان الجىدة 
 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت 

4 

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

3122/3123 

عميد كلية االدارة 

 2011 واالقتصاد

5 

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

3121/3122 

عميد كلية االدارة 

 2011 واالقتصاد

6 

التخصصي الرابع المؤتمر العممي شهادة مشاركة في 
 . 32/55/3158-38بغداد -لمكمية التقنية االدارية

االبداع االداري لتحقيق الرؤية المستقبمية شعار" تحت 
 "لمنظمات االعمال

2012 

انتقنيت  جامعتان

 كهيتان/  انوسطى

 

 

 –انتقنيت االداريت  

 

 7 بغذاد
الندوة العممية الثانية لقسم االدارة شهادة مشاركة في 

 .الصناعية

2002 

كهيت االدارة 

واالقتصاد/جامعت 

 انموصم

 

 

 –انتقنيت االداريت  

 

 بغذاد

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 انعربيت  .1

 االنكهيزيت  .2

             

 .CDيخم حظليم وظخت علً مالحظت: 


