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        بشير دمحم إيماند.   م:ــــــــــاالســ

 4691 :دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 عزباء  الحالة الزوجية:

 :دد األوالدــعـــ

 إستراتيجية إدارة/التخصص الدقيق:  األعمال إدارةالعام : :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مساعد أستاذ :الدرجة العلمية

 تدريسية نوان العمل:ع

 هاتف العمل:

  90094916010 الموبايل:

 dr.emanbasheer18@gmail.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 ستراتيجية بمكوناتها ومضامينهاإلدارة اإلا التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 4668 = كلية الحدباء الجامعة كالوريوسب

 5992 واالقتصاد اإلدارة جامعة الموصل الماجستير

 5944 واالقتصاد اإلدارة جامعة الموصل الدكتوراه

 4661 المعهد الفني الدبلوم  أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 5995 -5994 كلية االدارة واالقتصاد مساعد باحث 4

 5949 -5992 كلية االدارة واالقتصاد ساعدمدرس م 5

 5940 -5944 كلية االدارة واالقتصاد مدرس 3

 5948-5940 كلية االدارة واالقتصاد استاذ مساعد 1

2    

9    
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ا     : التدريس الجامعيثالثا

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

 5948 -5994 الموصل دارة واالقتصادكلية اال 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 5994 مالية إدارة األعمال إدارة 4

 5994 إدارة إستراتيجية الصناعية اإلدارة  5

 5992 بشريةموارد  األعمال إدارة 3

 اآلنولحد  5999  األعمال إدارة 1

 5945 -5944 ودبلوم -طرائق البحث العلمي/أولية  إدارة األعمال 2

 5948 -5940 ريادة األعمال / ماجستير إدارة األعمال 9

 5948 إدارة إستراتيجية / ماجستير إدارة األعمال 0

 5940-5941 إدارة المعرفة إدارة األعمال 8
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 5942-5941 إدارة الجودة البيئية األعمالإدارة   

 5948 -5941 إدارة إستراتيجية اإلدارة الصناعية 

 5940 -5941 إدارة المعرفة نظم المعلومات اإلدارية 

 5940-5941 إدارة إستراتيجية إدارة التسويق 

 5942 طرائق البحث العلمي إدارة األعمال / والصناعية 

 

ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،راهاطروحات الدكتو)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

4 
التفكير االستراتيجي 

 والسلوك الريادي
 5949 األعمال إدارة

5 
 اإلستراتيجيةالمرونة 

 والميزة التنافسية المستدامة
 5940 األعمال إدارة

 5942 دبلوم / األعمال إدارة النافذة الواحدة إستراتيجية 3

 5942 = الصحة المنظمية 1

 5944 = التخطيط االستراتيجي  2

 5945 =  اإلستراتيجيةالفجوة  9

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 5945 األعمالريادة  1
 واالقتصاداإلدارة كلية 

 جامعة الموصل

 

 بحث

تحسين المشاركة بالمعرفة و 2

  األداء
5943 

كلية التمريض جامعة 

 الموصل
 بحث
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 3 
 5948 التسويق الدوائي

واالقتصاد  اإلدارةكلية  

قسم التسويق جامعة 

 الموصل

 ورقة عمل

4 
 5940 واإلداريالفساد المالي 

واالقتصاد  اإلدارةكلية 

جامعة الموصل الموقع 

 لبديل دهوكا

 ورقة عمل

5 
 5948 مدينة الموصل أعمار إعادة

ورشة عمل مع الجانب 

 األلماني
 ورقة عمل

6 
ندوة دائرة صحة نينوى وكلية 

واالقتصاد جامعة  اإلدارة

 الموصل

 ورقة عمل نينوى اوبروي 5943

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 خارج الكلية الكلية داخل

 وائر والشركاتبعض الد إىلزيارات   

  

  

  

 

 

 أو تطوير التعليمجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: املشروعات البحثية يف 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

4 
تشخيص مشكالت التخطيط االسرتاتيجي يف دائرة صحة 

 SWOTنينوى باعتماد تقانة 
 8102 قيد النشر

5 
تشفى اخلنساء يف مس اإلسرتاتيجيةتشخيص الفجوة 

 التعليمي يف نينوى
 8102 جملة جامعة دهوك
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3 

الذكاء االسرتاتيجي وتأثريه على السلوك الريادي للقيادات 

 يف جامعة املوصل األكادميية
 8102 جملة جامعة كركوك

 8102 النشر جملة جامعة دهوك قيد مدخل لتحقيق امليزة التنافسية اإلسرتاتيجيةاملرونة  1

 8102 جملة تنمية الرافدين املال البشري رأسيف تطوير  اإلسرتاتيجيةقيادة ال إسهامات 2

9 
النافذة الواحدة يف تبسيط  إسرتاتيجيةتوظيف  إمكانية

 اإلدارية اإلجراءات
 8102 قيد قبول النشر /تقييم

0 
واقع الصحة املنظمية يف جامعيت دهوك ونوروز دراسة 

 ةعينة من اهليئة التدريسي آلراءمقارنة 
 8102 قيد قبول النشر /تقييم

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

0.  

8.  

3.  

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو الشهادة التقديرية أوكتاب الشكر  ت

 8102- 8103 رئيس اجلامعة 5شكر وتقدير  4

 8103 -8110 العميد 80شكر وتقدير 5
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 5شهادة تقديرية  3

 اإلدارةكلية 

واالقتصاد / كلية 

 8 التمريض /

العميد /قسم 

التسويق/دائرة 

املوقع الصحة /

 دهوك البديل

8108/8103/8103/8102/8102 

1    

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

8   

3   

4   

5   

6   

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 العربية .4

 االنكليزية .5

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


