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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

      يوسف فتحي عبد هللا احمد ــــــــــم:االســ

 01/8/0881:دتاريخ الميـال

 موصل / نينوى :مكان الوالدة

 متزوج الحالة الزوجية:

 1 :دد األوالدــعـــ

 إدارة االعمال :صـصـخـتــال

 ال يوجد :منصبالـ

 مدرس مساعد :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم إدارة االعمال عنوان العمل:

  هاتف العمل:

 16610718788 الموبايل:

 shaheaa@yahoo.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 إدارة التسويق التخصصات المهتم بها:
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 07/6/6117 اإلدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 07/0/6106 اإلدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 م.باحث 0
قسم  الموصل/كلية اإلدارة واالقتصادجامعة 

 إدارة االعمال
06/1/6116  

قسم  جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس مساعد 6

 إدارة االعمال
 الى االن 08/1/6106

1    

4    

1    

7    
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ا    : التدريس الجامعيثالثا

 الى -من  الفترة الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 الى االن 08/1/6106 الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 التطبيقات الكمية في االعمال إدارة االعمال 0

6101-6104 

6107-6106 

6106-6108 

 6101-6106 حقوق وحريات إدارة االعمال 6 

 6104-6101 إدارة المنظمة إدارة االعمال 1

 6106-6107 بحوث التسويق إدارة االعمال 4

 إدارة التسويق إدارة االعمال 1

6107-6106 

6106-6108 

6108-6108 
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ا:    عليها تأشرفالتي ( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

0    

6    

1    

4    

1    

7    

6    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي الخامس لكلية اإلدارة  1

 واالقتصاد/جامعة الموصل
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  67-66/06/6106

 الموصل
 باحث

المؤتمر العلمي الدولي لجامعة العلوم  2

 التطبيقية
 باحث عمان/األردن 0-1/1/6106

فاكولتي اإلدارة والقانون/جامعة  01/1/6101-00 المؤتمر العلمي الدولي األول/جامعة دهوك 3

 دهوك
 باحث

المؤتمر العلمي السابع لكلية اإلدارة  4

 واالقتصاد/جامعة البصرة
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  68-68/01/6101

 البصرة
 باحث

المؤتمر العلمي الخامس/لكلية اإلدارة  5

 واالقتصاد/جامعة كربالء
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  6-8/1/6101

 كربالء
 باحث

 باحث فندق نينوى الدولي 11/1/6101 الثانية/صحة نينوىالندوة اإلدارية  6

المؤتمر الدولي األول لجامعة التنمية  7

 البشرية
 باحث جامعة التنمية البشرية/السليمانية 0-6/4/6104

 باحث فندق نينوى الدولي 06/1/6104 الندوة اإلدارية الثالثة/صحة نينوى 8

المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة  9

 واالقتصاد/ جامعة تكريت
 باحث جامعة تكريت 68-68/6108

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  01/00/6108 ورشة العمل لقسم إدارة التسويق 10

 الموصل
 باحث
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 منظمات اجملتمع املدني التعاون مع  املشاركة يف السمينارات يف قسم إدارة االعمال

  

  

  

 

 

 أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

0 
اسهام أصحاب المصالح في تعزيز المسؤولية االجتماعية للمنظمات دراسة 

 حالة في شركة الحكماء لصناعة االدوية
 

 2102 املستنصريةجملة 

6 
اسهام التجارة االلكترونية في تعزيز األنشطة التسويقية دراسة تحليلية آلراء  

 عينة من الشركات التجارية في مدينة الموصل
 2102 جملة التقنية اإلدارية بغداد

1 
التسويق الريادي في إطار توظيف إدارة عالقات الزبائن دراسة حالة في شركة 

 كورك لالتصاالت
 2102 جملة تكريت للعلوم االدارية

4 
اسهام راس المال الزبوني في تعزيز الميزة التنافسية: دراسة تحليلية الراء 

 العاملين في شركات االنترنت في محافظة نينوى 
 2102 اجمللة العربية لالدارة

1 
عينة  اسهام جودة المعلومات في تعزيز القدرات التسويقية: دراسة تحليلية الراء

 من المديرين للمصارف االهلية في مدينة الموصل
 2102 جملة تكريت للعلوم االدارية

7 
دراسة : اسهام جودة نظام المعلومات اإلدارية في تعزيز القدرات التسويقية

 تحليلية الراء عينة من المديرين للمصارف االهلية في مدينة الموصل
 2102 اجمللة العربية لالدارة
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 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا  

0.  

2.  

3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2102 جامعة تكريت كتاب شكر وتقدير  0

 اىل االن 6116من  جامعة املوصل كتاب شكر من السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 01 6

1    

4    

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

2   

3   

4   

2   
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 6   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 عربي .0

6. ENGLISH 

1.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


