
 

 

 واٌبحث اٌعٍمي وصاسة اٌخعٍيم اٌعاٌي

 خامعت اٌمىصً

 وٍيت االداسة وااللخصاد

   شعبت ضمان اٌدىدة وحمىيم االداء
 

  

 

 تاٌزاحي ةاٌغيش
 

 

 
 

 

 خشخيظ عميش عباط خادس   االعــــــــــــم:     

 23/5/2967حاسيخ اٌميـالد:      

 اٌمىصً   مىان اٌىالدة:

 مخضوج   اٌضوخيت: اٌحاٌت 

 4  عـــــذد األوالد:

 إداسة اعماي / إداسة حغىيكاٌــخـخـصـص:  

 اٌـمىصب:  

 أعخار مغاعذاٌذسخت اٌعٍميت:    

 عىىان اٌعمً:   وٍيت االداسة وااللخصاد    

     هاحف اٌعمً:

         اٌمىبايً:

 jarjeesomar@gmil.com  :ىخشووياإلٌاٌبشيذ 

 :اٌشخصيتسابظ اٌصفحت 

 اٌٍغت اٌفشوغيت ، اٌىشاطاث اٌطالبيت اٌخخصصاث اٌمهخم بها:

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 واٌبحث اٌعٍمي وصاسة اٌخعٍيم اٌعاٌي

 خامعت اٌمىصً

 وٍيت االداسة وااللخصاد

   شعبت ضمان اٌدىدة وحمىيم االداء
 

 
 

 اٌمؤهالث اٌعٍميت :أوالا  

 

ا     : اٌخذسج اٌىظيفيثاويا

 

 

 

 

 

 تاٌذسخ

 اٌعٍميت

 اٌخاسيخ تاٌىــٍيــــ تاٌدامع

 2993 االداسة  اٌمىصً بىاٌىسيىط

 2911 معهذ اإلداسة اٌعاٌي  ٌيً اٌثاويت اٌفشوغيت  اٌماخغخيش

  2994 اإلداسة  ميىض اٌفشوغيت  اٌذوخىساي

    أخشي

 اًٌ -اٌفخشة مه  تاٌده تاٌىظيف ث
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7    



 

 

 واٌبحث اٌعٍمي وصاسة اٌخعٍيم اٌعاٌي

 خامعت اٌمىصً

 وٍيت االداسة وااللخصاد

   شعبت ضمان اٌدىدة وحمىيم االداء
 

 
 

ا    : اٌخذسيظ اٌدامعيثاٌثا

 اًٌ -مه  اٌفخشة اٌدامعت اٌدهت )اٌمعهذ / اٌىٍيت( ث

 3129-32995 اٌمىصً وٍيت االداسة وااللخصاد     1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    لمج بخذسيغها ي: اٌممشساث اٌذساعيت اٌخسابعا

 اٌغىـــــت اٌمـــــادة اٌمغـــم ث

 2996-2995 إداسة مىاد  إداسة االعماي  2

 2997-2996 مبادئ إداسة اعماي  لغم اعذاد اٌمذسعيه  3

 2991-2997 إداسة حغىيك  لغم إداسة االعماي  4

  3121-3115 إداسة خطش وحاميه  إداسة اعماي  5

 3117 -3112 إداسة حغىيك  اٌمحاعبت  6

  3117 -3116 وظم معٍىماث حغىيميت  وظم اٌمعٍىماث اإلداسيت  7

  3129 -3125 إداسة / ٌغت فشوغيت مبادئ  إداسة اٌمؤعغاث اٌغياحيت  7



 

 

 واٌبحث اٌعٍمي وصاسة اٌخعٍيم اٌعاٌي

 خامعت اٌمىصً

 وٍيت االداسة وااللخصاد

   شعبت ضمان اٌدىدة وحمىيم االداء
 

ا:     عٍيها جأششفاٌخي ( اٌماخغخيش سعائً ،اطشوحاث اٌذوخىساي)خامغا

 اٌغىــت مـــاٌمغ األطشوحت أو اٌشعاٌت اعم ث

  3117 لغم إداسة االعماي  اٌمخاطش اٌخغىيميت واوعىاعاحها عًٍ عٍىن اٌمغخهٍه  2

 3117 لغم إداسة االعماي  اٌخخطيظ االعخشاحيدي واوعىاعاحها عًٍ اٌمضيح اٌخغىيمي  3

  3111 لغم إداسة االعماي  اعخخباساث اٌغىق ودوسها في ححميك اٌخفىق اٌخىافغي  4

  3121 لغم إداسة االعماي  اٌحىافض واثشها عًٍ اٌشضا اٌىظيفي  5

  3119 لغم إداسة االعماي  مششوعيت اٌخاميه اٌخعاووي  6

  3123 لغم إداسة االعماي  إمىاويت حبىي اٌخاميه اٌخعاووي  7

7    

 

ا:    فيها جاٌخي شاسواٌعٍميت واٌىذواث اٌمؤحمشاث عادعا

 وىع اٌمشاسوت  اوعمادهامىان  اٌغىــت اٌعىىان ث

) بحث / بىعخش 

 حضىس(

 / سئيظ ٌدىت  مشاسن بحث خامعت اٌمىصً   3111 وذوة حمايت اٌمغخهٍه  1

 / سئيظ ٌدىت  مشاسن بحث خامعت اٌمىصً   3125 وذوة اٌخغىيك اٌغياحي  2

 مؤحمش وٍيت اإلداسة األوي  3

 اسة 

 / سئيظ ٌدىت  مشاسن بحث خامعت اٌمىصً  3123

 / سئيظ ٌدىت  مشاسن بحث خامعت اٌمىصً   3125 مؤحمش وٍيت اإلداسة اٌثاوي  4

  مشاسن بحث خامعت اٌمىصً   3121 وذوة اٌخاميه  5

   مشاسن بحث مؤعغت اٌمعاهذ اٌفىيت   3121 مؤحمش اٌمعاهذ اٌفىيت / بغذاد  6

7     

 

 

 

 



 

 

 واٌبحث اٌعٍمي وصاسة اٌخعٍيم اٌعاٌي

 خامعت اٌمىصً

 وٍيت االداسة وااللخصاد

   شعبت ضمان اٌدىدة وحمىيم االداء
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 مـاقشاتذماجدتريذ+ذدكتوراهذ مـاقشاتذماجدتريذ+ذدكتوراهذ

  جلانذعؾؿقةذيفذكلذاألقدامذالعؾؿقةذ

  اذرافذعؾىذردائلذماجدتريذ+ذدبؾومذ

  

 

 

 ذأوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفى 

 (ذحبثذمـشورذ:ذادراجذبعضذمـفاذلعدمذكػايةذاجلدولذ51العددذ) 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

  2006 العراق / جملة تنموة الرافدين  السلع االستهالكوة  توجهات املستهلكني لشراء 5

  2012 العراق / جملة تنموة الرافدين  امكانوة تبين التامني التعاوني  2

 2002 العراق / جملة تنموة الرافدين  مشروعوة التامني التعاوني  3

  2012 العراق / مجلت تىميت الرافذيه  التسويك الريادي في المىظماث السياحيت  4

  2013 العراق / مجلت تىميت الرافذيه  استخباراث السوق ودورها في تحميك التفوق التسويمي  5

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 ميت / إدارة اعمال / إدارة تسويك / إدارة مؤسساث سياحيت العلعضو لجان علميت في األلسام  .1



 

 

 واٌبحث اٌعٍمي وصاسة اٌخعٍيم اٌعاٌي

 خامعت اٌمىصً

 وٍيت االداسة وااللخصاد

   شعبت ضمان اٌدىدة وحمىيم االداء
 

 عضو لجىت امتحاويت / إدارة اعمال / إدارة تسويك / إدارة مؤسساث سياحيت .2 

 لجىت ضمان الجودة / إدارة تسويك  .3

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

  2012 -1224 جامعة املوصل  كتاب شكر  40 2

  2013 – 2010 – 2012 جامعة بغداد / تكريت / احلدباء  كتاب شكر خارجوة  3 3

  2012 -2002 جامعة املوصل  شهادات تقديرية  4 4
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 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت
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 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 



 

 

 واٌبحث اٌعٍمي وصاسة اٌخعٍيم اٌعاٌي

 خامعت اٌمىصً

 وٍيت االداسة وااللخصاد

   شعبت ضمان اٌدىدة وحمىيم االداء
 

 
 الروسيت .2

 االوكليزيت .3

4.  

             

 .CDيخم حغٍيم وغخت عًٍ مالحظت: 


