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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

      حسان ثابت جاسم الخشاب     م:ــــــــــاالســ

 9191\3\42 :دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 متزوج الزوجية:الحالة 

 اربعة :دد األوالدــعـــ

 ادارة المنظمة \ادارة االعمال :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس :الدرجة العلمية

 قسم ادارة االعمال \كلية االدارة واالقتصاد عنوان العمل:

 79979717771 هاتف العمل:

 799207017422الموبايل:

 hassantjk1979@yahoo.com:كترونياإللالبريد 

  :رابط الصفحة الشخصية

 التطوير االداري\الكفاءة  \الفاعلية \التنظيم االداري\اعادة الهيكلة التخصصات المهتم بها:
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 9/9/4774 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل بكالوريوس

 94/7/4771 كلية االدارة واالقتصاد الموصلجامعة  الماجستير

 4797\7\4 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

9    

4    

3    

2    

1    

7    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

ا     : التدريس الجامعيثالثا

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

 4771\94\99 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

0    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 4777 -4771 ثقافة جامعية ادارة االعمال 9

 4771-4777 ادارة مصارف ادارة االعمال 4

 4797-4771 االدارة العامة ادارة االعمال 3

 4799-4797 ادارة المنظمة ادارة االعمال 2

 4792-4799 الفكر االداري ادارة االعمال 1

 4799-4797 طرق بحث علمي ادارة االعمال 7

 4790-4799 االدارة المالية ادارة االعمال 9

 4790-4799 مبادئ ادارة المحاسبة 
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ا:     عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

9    

4    

3    

2    

1    

7    

9    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 International scientific conference 

of salahaddin university of arbil  

 باحث اربيل  \جامعة صالح الدين  4799\90-47

جامعة العلوم التطبيقية  4794\2\37-41 االبداع والتميز في منظمات االعمال 2

 عمان\الخاصة
 باحث

3 Towards a better investment 

environment  

 باحث جامعة دهوك 3111\5\11-11

البيئة االستثمارية في اقليم كوردستان بين  4

 الواقع والطموح

 باحث دهوك \جامعة نوروز 4794\3\40-41

 باحث جامعة تكريت 4799\1\99-97 تحديات االصالح االقتصادي في العراق 5

 باحث االردن\جامعة فيالدلفيا  4799\97\41-43 المعاصرة من منظور اسالميمنظمات االعمال  6

التنمية المستدامة من اجل اقتصاد عراقي  7

 متطور

كلية  \الجامعة المستنصرية 4794\1\97-99

 االدارة واالقتصاد
 باحث

رؤية ستراتيجية للواقع الخدمي في العراق  

 وانعكاساتها على االستثمار

كلية االدارة واالقتصاد جامعة  4799\94\92-91

 الموصل
 باحث

اقيم   \المركز العلمي العراقي  4794\99\2-3 التنمية والبيئة واالجيال المستقبلية 

 المؤتمر في جامعة دهوك
 باحث

 \جامعة التنمية البشرية  4792\2\4-9 المؤتمر العلمي االول للتنمية البشرية 

 السليمانية
 باحث

االقتصادية الكلية في العراق تقييم السياسات  

الفدرالي مع التركيز على اقليم كوردستان بعد 

 4772عام 

 باحث دهوك \جامعة نوروز 4793\2\3-2

باالدارة الرشيدة والجودة العالية ننهض بواقع  

 الخدمات الصحية في محافظة نينوى
 باحث دائرة صحة نينوى 3113\13\13-11

السبل االدارية والمالية للنهوض بالمشاريع  

 الصغيرة وحاضنات االعمال في محافظة نينوى

جامعة \كلية االدارة واالقتصاد  4797\1\91-47

 الموصل
 باحث
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صيانة الموارد البشرية في  \ندوة بعنوان   

 دائرة صحة نينوى

 باحث دائرة صحة نينوى 4792\1\49

القطاع العام الشراكة بين  \ندوة بعنوان  

 والخاص رقي وابداع نحو خدمة طبية متميزة

 باحث دائرة صحة نينوى 4793\1\37

 
 الحلقات الدراسية

شارك الباحث في جميع الحلقات الدراسية التي 

كلية االدارة  \اقيمت في قسم ادارة االعمال 

 واالقتصاد 

والتي كانت تقام في كل يوم اثنين في قاعة 

 ادارة االعمالالسمنار في قسم 

 
  

 باحث كلية االدارة واالقتصاد 4790\4\49 الكهرباء خدمة وجباية 

 Human development 41\2\4790 باحث السليمانية \جامعة التنمية البشرية 

 

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

القاء حماضرات يف التعليم املستمر على االداريني يف 

 خمتلف دوائر الدولة 

القاء محاضرات وورش تدريبية على جميع المؤسسات 

الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية في محافظة 

( 111نينوى , حيث بلغ عدد الدورات التدريبية اكثر من )

المستمر  دورة بالتعاون مع وزارة التخطيط ومع التعليم

 بجامعة الموصل

المساهمة باعادة هيكلة رئاسة جامعة الموصل واالقسام  

 والشعب التابعة لها 

 

 دائرة صحة نينوى 

القيام باعادة هيكلة جميع كليات جامعة الموصل البالغ عدده 

 ( كلية31)

 

 دائرة توزيع كهرباء الشمال
هيكلة المديرية العامة للتربية في محافظة  المساهمة باعادة

 نينوى

 

 مديرية بلدية الموصل
  (  315شااارك باادورة ااارر التاادري  )

إلااااااى    32/2/3113المنعقاااااادة للفتاااااارة 

1/11/3113 

   شارك بالدورة التأهيلية بالحاسبات لطلبا

فاااااي   1321بموجاااااب كتابهاااااا المااااارقم 

31\4\3114 
 

 مصرف الرافدين

 البنك المركزي فرع الموصل المنتجات النفطيةمديرية توزيع 
 وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي مديرية اتصاالت نينوى 
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المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنيات  الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
 الجهاز المركزي لإلحصاء والسيطرة النوعية مديرية التسجيل العقاري  المعلومات

 مديرية زراعة الموصل دائرة ماء نينوى 
 مديرية سياحة الموصل مصفى بيجي

 مديرية تربية نينوى  دار رعاية القاصرين
ستلزمات مناعة األدوية والصالشركة العامة ل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

 معمل سمنت بادوش مديرية الرياضة والشباب في نينوى  نينوى  \الطبية 
 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

ترشيد الهيكل التنظيمي لجامعة الموصل:  9
 أنموذج تقويمي مقترح

 1122 مجلة تنمية الرافدين

رؤية إسالمية لإلصالح اإلداري: دراسة  4
تطبيقية على عينة مختارة من المنظمات 

 الخدمية في محافظة نينوى 

تحديات   بعنوان:مؤتمر 
اإلصالح االقتصادي في 
 العراق : جامعة تكريت

1122 

اثر بعض إجراءات التسويق الداخلي في أداء  3
 العاملين

 1112 مجلة تنمية الرافدين

اعتماد مدخل القيم المتعارضة في صياغة  2
أنموذج لتحقيق الفاعلية التنظيمية,: دراسة 
استطالعية ألراء القيادات اإلدارية في جامعة 

 الموصل

 1122 مجلة تنمية الرافدين

آليات التطوير اإلداري الحديثة الداعمة  
 لالستثمار الريادي في المشاريع الصغيرة

  بعنوان:مؤتمر 
البيئة االستثمارية 
في إقليم كوردستان 
العراق : بين الواقع 

جامعة  \والطموح 
 دهوك \نوروز

1121 

منظمات  بعنوان:مؤتمر  المنهج القيادي في األنموذج اإلداري اإلسالمي 
األعمال المعاصرة من 
منظور إسالمي: جامعة 

 عمان\فيالدلفيا
 

1121 

 استخدام تقنية هندسة القيمة في صياغة 
 التشكيالت التنظيمية لكليات جامعة الموصل

مجلة جامعة كركوك 
للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

1122 

امكانية التحول من التنظيمات الميكانيكية الى  
التنظيمات العضوية : كمدخل لتبن االتجاهات 
االدارية الحديثة دراسة ميدانية لبعض مراكز 

 الدراسات في جامعة الموصل

مستقبلية مجلة بحوث 
 كلية الحدباء الجامعة

1122 

 Apparitional innovation in the 
Islamic management: for the 

treatment of recent challenges 

المؤتمر الدولي الرابع في 
 \جامعة صالح الدين 

 .اربيل
 

1122 

ترشيد الهيكل التنظيمي لجامعة الموصل:  
 أنموذج تقويمي مقترح

 1122 الرافدينمجلة تنمية 

إعادة تنظيم المديرية العامة للتربية في  
 محافظة نينوى: أنموذج مقترح

مجلة تربية محافظة 
 نينوى 

1121 
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  “Towards Global Ready Business – 
Issues and Challenges”. 

 

: ASIA PACIFIC 
UNIVERSITY 
COLLEGE OF 
TECHNOLOGY 

AND INNOVATION 
(UCTI) 

1122 

جامعة     في:مؤتمر  والتميز في منظمات األعمالاإلبداع  
 عمان \العلوم التطبيقية

1121 

البيئة االستثمارية في إقليم كوردستان العراق :  
 بين الواقع والطموح

جامعة  \  فيمؤتمر 
 دهوك \نوروز

1122 

: جامعة   فيمؤتمر  منظمات األعمال المعاصرة من منظور معاصر 
 األردن \فالدليفيا

1122 

في: الجامعة مؤتمر  التنمية المستدامة من اجل اقتصاد عراقي متطور 
 المستنصرية

1121 

السبل اإلدارية والمالية للنهوض بالمشاريع  
 الصغيرة وحاضنات األعمال في محافظة نينوى 

في: كلية االدارة مؤتمر 
 واالقتصاد جامعة الموصل

1121 

للواقع الخدمي في العراق  رؤية إستراتيجية : 
 وانعكاساتها على االستثمار

مؤتمر في كلية االدارة 
 جامعة الموصلواالقتصاد 

1122 

المركز  في:مؤتمر  التنمية والبيئة واألجيال المستقبلية 
 العلمي العراقي

1121 

نقاط الضعف التنظيمية التي تواجه منظماتنا  
 نينوى الصحية: دراسة ميدانية على دائرة صحة 

المؤتمر العلمي اإلداري 
الثاني: باإلدارة الرشيدة 
والجودة العالية ننهض 
بواقع الخدمات الصحية 

دائرة  \في محافظة نينوى 
 صحة نينوى 

1121 

 (otnvtts vnaooat ewaasorawo 
awaettwrawo) 

 1122 مؤتمر جامعة دهوك

العراق  تقييم السياسات االقتصادية الكلية قي 
الفيدرالي مع التركيز على إقليم كوردستان بعد عام 

1112 

 \: جامعة نوروزمؤتمر 
 دهوك

1122 

اساليب وتقانات التطوير االداري الحديثة: دراسة  
 ميدانية في دائرة صحة نينوى 

األساليب الحديثة في 
إدارة المستشفيات 
في  والمؤسسات الصحية

 \كلية اإلدارة واالقتصاد 
 لموصلجامعة ا

1122 

التمويل اإلسالمي مدخل فاعل لتنمية المشاريع  
 الصغيرة

المشاريع الصغيرة في 
العراق بين الواقع 

ديوان الوقف  \والطموح 
 محافظة نينوى  \السني

1122 

الشراكة بين القطاع العام والخاص رقي وإبداع نحو  
 خدمة طبية متميزة

 1122 دائرة صحة نينوى  \

تحقيق التنمية البشرية الشاملة باعتماد مقاصد  
الشريعة االسالمية وباستخدام تقانة المنطق 

المضبب: دراسة ميدانية على عينة مختارة من 
 المنظمات الخدمية في محافظة نينوى 

المؤتمر العلمي الدولي 
االول لجامعة التنمية 

محافظة  \البشرية 
 السليمانية.

1122 

الندوة االدارية الثالثة في  ريةصيانة الموارد البش 
 دائرة صحة نينوى.

 

1122 
 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

3.  

1.  
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 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

9 
للجامعة مع الوصف الوظيفي لألقسام المساهمة في اعادة الهيكل التنظيمي 

 والشعب التابعة لها

في  0799\97\1 رئاسة جامعة الموصل

97\1\4799 

4 
في  1990عدد  رئاسة مجلس محافظة نينوى المشاركة في مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والخاص

99\9\4793 

3 
في  37793 نينوىدائرة صحة  المشاركة في الندوة العلمية الدارة الموارد البشرية

4\1\4794 

2 
اعداد وتنظيم الندوة العلمية )االساليب العلمية والجوانب التطبيقية في 

 رسائل واطاريح العلوم االدارية(

كلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 الموصل

في  2399\3\1

49\1\4793 

 
كلية االدارة واالقتصاد جامعة  المشاركة في مؤتمر الةقف السني

 الموصل

 1\43في  3223\3 \1

4794 

 
المشاركة في الندوة المقامة مع دائرة صحة نينوى بعنوان )االهتمام 

 بالمورد البشري كقدرة تنافسية للمؤسسات الصحية(

كلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 الموصل

في  3100 \3 \1

39\1\4794 

 
واالقتصاد جامعة كلية االدارة  المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق

 الموصل

في  1140 \3 \1

49\0\4794 

 
كلية االدارة واالقتصاد جامعة  الجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية

 الموصل

 0\41في  9199\3 \1

\4799 

 
كلية االدارة واالقتصاد جامعة  الجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية

 الموصل

في  9211\3\1

94\4\4793 

 
كلية االدارة واالقتصاد جامعة  تنسيق وتنظيم االعمال االدارية والتعليمية لقسم ادارة االعمال

 الموصل

 في  477\3\1

90\9\4790 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

3   

1   

4   
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 5   

6   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .9

4.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


