
 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

  

 

 حانزاذُ جانغُش
 

 

 
 

 اترغاو كشَى ذشكٍ ى:ــــــــــاالعــ

 5622-5-51 :دذاسَخ انًُـال

 تغذاد /انكشادج انششلُح :يكاٌ انىالدج

 يرضوظحانحانح انضوظُح:

 ال َىظذ :ذد األوالدــػـــ

 ياظغرُش ػهىو حاعثاخ :صـصـخـرــان

 يمشس لغى إداسج انًؤعغاخ انغُاحُح وانفُذلُح :ًُصةانـ

 يذسط يغاػذ :انذسظح انؼهًُح

 ظايؼح انًىصم ػُىاٌ انؼًم:

 هاذف انؼًم:

 72272071270 انًىتاَم:

 ibtisam_karem@uomosul.edu.iq:كرشوٍَاإلنانثشَذ 

 :انصفحح انشخصُح ساتظ

 انرخصصاخ انًهرى تها:

 ذكائٍح حاصىب/شثكاخ وتقاناخ

 الثروتىكىالخ فً داخل الشثكح

 

 

 

 الصىرج 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 
 

 انًؤهالخ انؼهًُح :أوالا  

 

ا    انىظُفٍ : انرذسضشاَُا

 

 

 

 حانذسظ

 انؼهًُح

 انراسَخ حانكــهُــــ حانعايؼ

 5666 انرشتُح انًغرُصشَح تكانىسَىط

 7752 ػهىو انحاعثاخ وانشَاضُاخ انًىصم انًاظغرُش

    انذكرىساِ

 5661 يؼهذ ذمٍُ صػفشاَُح تغذاد دتهىو فٍُ حاعثاخ أخشي

 
 شهادج دونُح فٍ انرذسَة

 ػهً انمشاءج انغشَؼح 

ػهذ انمُادج واالداسج ILMو

 انثشَطاٍَ
14-16-2019 

 انً -انفرشج يٍ  حانعه حانىظُف خ

وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس  كاذة 5

 انؼهًٍ

5692-5667 

 5666-5660 انرؼهُى انؼانٍوصاسج  و.يثشيط 7

 7771-7777 يصشف االعرصًاس انؼشالٍ تغذاد يحهم يثشيط 2

وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس  يثشيط الذو 0

 انؼهًٍ

7771-7772 

 7757-7779 انشئاعح–ظايؼح انًىصم  و.سئُظ يثشيعٍُ 1

 7759-7752 انًىصم-كهُح اإلداسج وااللرصاد يذسط يغاػذ 2



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 
 

 

 

ا    : انرذسَظ انعايؼٍشانصا

 انً -يٍ انفرشج انعايؼح انعهح )انًؼهذ / انكهُح( خ

1 
كهُح اإلداسج وااللرصاد/َظى 

 انًؼهىياخ
 7750-7752 انًىصم

 7750-7752 انًىصم كهُح هُذعح حاعثاخ  2

3 
إداسج انًؤعغاخ انغُاحُح 

 وانفُذلُح
 7759-7750 انًىصم

 7756-7759 انًىصم انغُاحُحكهُح انؼهىو  4

5    

6    

7    

9    

 

ا    لًد ترذسَغها ٍ: انًمشساخ انذساعُح انرساتؼا

 انغُـــــح انًـــــادج انمغـــى خ

 7752 شاٍَ-ػًهٍ –صُاَح -ذشكُة حاعثح َظى انًؼهىياخ 5

 7750 ساتغ-فشوَد تُط ػًهٍ  َظى انًؼهىياخ 7



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 
2 

إداسج انًؤعغاخ 

 انغُاحُح 
 7750 عُاحح-اول–تشيعح 

0 
إداسج انًؤعغاخ 

 انغُاحُح
 7752 عُاحح شاٍَ-َظشٌ+ػًهٍ-اكغم

1 
إداسج انًؤعغاخ 

 وانفُذلُح انغُاحُح
 7759 عُاحح-شانس-ػاللاخ ػايح

2 
إداسج انًؤعغاخ 

 انغُاحُح وانفُذلُح
 يمشس لغى انغُاحح وانفُذلح

7752-7759-

7756 

 7756-7759 ػهىو عُاحُح-اول–تشيعح  كهُح انؼهىو انغُاحُح 2

 7756-7759 ػهىو فُذلُح-اول–تشيعح  كهُح انؼهىو انغُاحُح 6

 7750-7752 ػًهٍ–لىاػذ تُاَاخ  كهُح هُذعح انحاعثاخ 57

 كهُح هُذعح انحاعثاخ 55
 ػًهٍ–َظاو ذشغُم 

 ػًهٍ-عٍ شاسب–تشيعح 
7752-7750 

 

ا:    ػهُها دانرٍ أششف( انًاظغرُش سعائم،اطشوحاخ انذكرىساِ)خايغا

 انغُــح ىـــانمغ األطشوحح أو انشعانح اعى خ

5    

7    

2    

0    



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 1    

2    

2    

 

 

 

ا:    فُها دانرٍ شاسكانؼهًُح وانُذواخ انًؤذًشاخ عادعا

 َىع انًشاسكح  اَؼمادهايكاٌ  انغُــح انؼُىاٌ خ

) تحس / تىعرش 

 حضىس(

1 

 وسشح انرغىَك األونً

 انرغىَك انغُاحٍتؼُىاٌ 

7750 

كهُح اإلداسج 

ظايؼح –وااللرصاد 

 انًىصم

انماء تحس 

انغُاحح  ػُىاٌ

–االنكرشوَُح 

دساعح ذطثُمُح 

فٍ يحافظح 

 َُُىي

 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 

2 

يشاسكح فٍ فؼانُاخ انًؤذًش 

انذونٍ انصانس)انذوس انشَادٌ 

نكراتاخ انًشاجوذاشُشها فٍ 

 انًعرًغ انؼشتٍ(

اراس -76-25

7759 

 انحًاياخ-ذىَظ

انماء تحس 

ًَزظح عهىن 

خالَا انُحم  

الَعاد انًغاس 

األيصم فٍ 

انشثكاخ 

 انحاعىتُح

3 

يشاسكح فٍ وسشح ػًم 

انرغىَك انصاَُح )االعرخذاو 

األيصم نهًُاِ تاػرًاد يفاهُى 

 ذغىَمُح يؼاصشج(

2-1-7759 

كهُح اإلداسج 

ظايؼح –جوااللرصاد

 انًىصم

ذششُذ تحس 

 اعرهالن انًُاِ

4 

يشاسكح وسشح ػًم 

انرغىَك)انرغىَك انذوائٍ 

فٍ يحافظح َُُىي انىالغ 

 وعثم انُهىض

51-55-

7759 

–اإلداسج وااللرصاد 

 ظايؼح انًىصم

اػرًاد 

عرشاذُعُح 

انرغىَك األصسق 

كاداج نهُهىض 

تىالغ انرغىَك 

 انذوائٍ



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 

5 

يشاسكح فٍ انُذوج 

انؼهًُح)عثم االسذماء تانثحس 

االداسَح انؼهًٍ فٍ انؼهىو 

 وااللرصادَح(

71/2/7756 

كهُح االداسج 

ظايؼح -وااللرصاد

 انًىصم

اعرخذاو 

انحىعثح 

انغحاتُح فٍ 

 انثحس انؼهًٍ

6 

يشاسكح فٍ دوسج 

ذذسَثُح)انرحهُم انًكاٍَ 

تاعرخذاو تشايعُاخ َظى 

انًؼهىياخ انعغشافُح 

 ArcGis10.3تشَايط

25-27-2-

2019 

H يشكض انرحغظ

سئاعح ظايؼح -انُائٍ

 انًىصم

ذذسَة ػهً 

انثشَايط 

 انًزكىس

يشاسكح فٍ دوسج انمشاءج  7

 انغشَؼح

50-52-0-

7756 

–كهُح انرشتُح نهثُاخ 

لغى ػهىو انمشاٌ 

وانرشتُح 

االعاليُحوحذج 

 انرؼهُى انًغرًش

ذذسَة ػهً 

 انثشَايط

9 
حضىس يحاضشج ػٍ اضشاس 

انًخذساخ وطشق انىلاَح 

 يُها

5-0-7756 

لاػح انًُالشاخ فٍ 

ػًادج كهُح االداسج 

 وااللرصاد

االعرًاع انً 

انًحاضشج 

 وانًُالشح



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 

6 
حضىس يحاضشج ذىػىَح 

ػٍ يخاطش فُضاٌ االَهاس 

 وانغُىل وحىادز انغذود

72-2-

7756 

لاػح انًُالشاخ فٍ 

ػًادج كهُح االداسج 

 وااللرصاد

االعرًاع انً 

انًحاضشج 

 وانًُالشح

يشاسكح فٍ دوسج  َظاو  57

 انًمشساخ

50-2-

7756 

ظايؼح -كهُح انؼهىو

 انًىصم 

االطالع وفهى 

 َظاو انًمشساخ

 

 

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

-3-11ذفادةذمشاركةذدورةذكػاءةذالؾغةذالعربقةذمنذ

ذ11-3-8112
 



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

ذفادةذمشاركةذيفذدورةذتطويريةذلتعؾقمذالؾغةذاالنؽؾقزيةذ 

 ادلدتؿريفذوحدةذالتعؾقمذ
 8112-81-83جامعةذادلوصلذ-كؾقةذالرتبقةذلؾبـات

 Essentials pc Softwareمشاركةذيفذدورةذ

and Hardwar 

اكادميقةذجامعةذادلوصلذلشبؽاتذاحلادباتذ

 8112-11-88االقؾقؿقة

ذذOracleذفادةذمشاركةذدورةذيفذ
-18-11اهلقئةذالعراققةذلؾحادباتذوادلعؾوماتقةذ

 ذ8111-8-1-8112

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

8    

3    

2    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

-16-6العدد  اصتنادا الى االهر اإلداري 6112-6116عضى لجنح اهتحاناخ النهائٍح للضنح الدراصٍح  .1

  6112/ 16/9فً  6توىجة االهر االداري العدد 6112   -9

 9/6هوثل ارتثاط وحدج االداء الجاهعً فً قضن الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح توىجة الكتاب الورقن  .6

  66/11/6112فً 

فً  12/1عضى فً هجلش القضن ادارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح توىجة الكتاب  .3

63/11/6112  



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

  62/11/6112فً  65/1م هوثل وحدج االرشاد الترتىي فً القضن توىجة الكتاب الورقن  .4 

عضى ارتثاط وحدج األداء الجاهعً لقضن لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح توىجة االهر  .5

 6112-11-9/6/66العدد 

-11-63فً  12/1توىجة االهر ذي العدد عضى هجلش قضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح  .6

6112 

 61/16/6112فً  16/6لجنح التدرٌة الصٍفً لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح العدد  .2

فً  65س/4عضى لجنح علوٍح لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح فً الكتاب الورقن  .8

1/11/6112 

هر اإلداري الورقن توىجة اال 6118-3-68هقرر لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح فً  .9

 6/4/6118فً  9/3/6426

فً  389س/4عضى وهقرر هجلش قضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍحالكتاب الورقن  .11

31/11/6118 

عضى فً لجنح هركزٌح +لجنح تدقٍق+لجنح اهتحاناخ الورحلح الثالثح+لجنح اهتحاناخ   .11

 6119-6118الورحلح الراتعح 

 6119-6-11الكلٍح  عضى فً لجنح االشراف على هىقع .16

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 3/12/2017 عميد اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 5

 3/1/2018 عميد اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 7



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 

 شكر 2

االكادميية الدولية املالية 

والتحكيم بتونس ورئيس 

 جامعة الفلوجة بالعراق 

31-3-2018 

د.ابي -رئيس اجلامعة شكر وتقدير 0

 سعيد

31-12-2018 

 2019-1-20 عميد اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير  1

 

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػة:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغح العرتٍح .5



 

 

 وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االداسج وااللرصاد

  شؼثح ضًاٌ انعىدج وذمىَى االداء
 

 
 اللغح االنكلٍزٌح .7

2.  

0.  

 

 .CDَرى ذغهُى َغخح ػهً يالحظح: 


