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          إيهاب فخري يوسف مصطفى الشمري م:ــــــــــاالســ

 92/4/2299 :دتاريخ الميـال

  الموصل :مكان الوالدة

 متزوج الحالة الزوجية:

 3 :دد األوالدــعـــ

 نظم المعلومات االدارية :صـصـخـتــال

  :منصبالـ

 مدرس :الدرجة العلمية

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

  هاتف العمل:

 02209029242 الموبايل:

 ayhab_fakhry@uomosul.edu.iq :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 نظم المعلومات اإلدارية/إدارة المعرفة/ ذكاء االعمال بها:التخصصات المهتم 

 

 

 المؤهالت العلمية :أوالا  

 

 

 

 الصورة 
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ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

ا    : التدريس الجامعيثالثا

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 9002/9002 اإلدارة واالقتصاد الموصل  بكالوريوس

 29/3/9009 اإلدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 92/22/9022 اإلدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

    أخرى

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

 ولحد األن 22/22/9009 الموصل اإلدارة واالقتصاد 1
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ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 9009/9002 الثقافة اإلسالمية إدارة االعمال 2

 9002/9020 مبادى إدارة االعمال المحاسبة 9

 9022/9022 مبادى إدارة االعمال إدارة االعمال 3

الكورس  9022/9029 مبادى أدارة االعمال االقتصاد 4

 االول

الكورس  9022/9029 السلوك التنظيمي إدارة االعمال 2

 الثاني

الكورس  9029/9022 نظرية المنظمة إدارة االعمال 2

 األول
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ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا
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 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت 
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ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

نوع  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 مؤتمر واالقتصاد جامعة الموصل كلية اإلدارة 9020 االعمال ومتطلبات النجاح ودورها في دعم المنظمات الصغيرةحاضنات  1

 ورشة عمل كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل 9022 آلية اعداد دليل نظام الجودة في جامعة الموصل 2

 ورشة عمل كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل 9029 الكهرباء خدمة وجباية 3

 مؤتمر ديالىكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة  9029 المؤتمر الدولي األول للتطبيقات اإللكترونية 4

 مؤتمر كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الفلوجة 9029 المؤتمر الدولي للعلوم والمعلومات 5
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 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  

  



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

   

  

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 االجتماعية املستندة إىل قدرات ذكاء االعمال: العالقة واألثرالوسائط  2
ارية دجملة جامعة كركوك للعوم اال

 واالقتصادية
7102 

 7102 جملة جامعة االنبار األعمال يف البيئة العراقية:اختبار أمنوذج لقدرات ذكاء  9

 املعرفة االسرتاتيجية ودورها يف ادارة مراحل االزمات 3

 

 7102 جملة كلية االسراء اجلامعة
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 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 
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 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو الشهادة التقديريةكتاب الشكر او  ت

 7112 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .2
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 7112 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .9 

 7112 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .3

 7101 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .4

 7101 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .2

 7101 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .2

 7101 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .2

 7101 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .9

 7101 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .2

 7101 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .20

 7100 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .22

 7100 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .29

 7100 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .23

 7100 املوصلكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة  كتاب شكر  .24

 7107 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .22

 7102 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .22

 7102 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة املوصل كتاب شكر  .22

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .2

9.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


