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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 دمحم عصام احمد قاسم الحاج بكر          م:ــــــــــاالســ

 42/2/0891          :دتاريخ الميـال

 الموصل / العراق          :مكان الوالدة

 متزوج        الحالة الزوجية:

 3         :دد األوالدــعـــ

 ادارة االعمال / االدارة المالية          :صـصـخـتــال

 تدريسي               :منصبالـ

 مدرس        :الدرجة العلمية

 تدريسي          عنوان العمل:

 اليوجد           هاتف العمل:

 10008491111               الموبايل:

 meaq80@yahoo.com    :كترونياإللالبريد 

 اليوجد   :رابط الصفحة الشخصية

 المال واالعمال     التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 0/0/4114 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 04/1/4119 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 49/0/4101 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 تدريسي 0
 كلية االدارة واالقتصاد/

 قسم ادارة االعمال

40/00/4119  

 ولحد االن

4    

3    

2    

9    

1    
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ا    الجامعي: التدريس ثالثا

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

 الموصل االدارة واالقتصاد 1
40/00/4119 

 ولحد االن

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 الماليةاالدارة  ادارة االعمال 0
4119  

 ولحد االن

 4111-4119 المحاسبة االدارية ادارة االعمال 4

 4100-4101 الرياضيات لالداريين  ادارة االعمال 3

 4101-4109 اقتصاديات االعمال ادارة االعمال 2

 QSBتطبيقات الحاسوب  ادارة االعمال 9
4109-4101 

4101-4100 
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 Eالرقابة وتقييم االداء  ادارة االعمال 1

4109-4101 

4101-4100 

 SPSSتطبيقات  التسويق 0
4109-4101 

4101-4100 

 4101-4109 ادارة التفاوض التسويق 9

 4101-4109 ادارة التمويل واالستثمار االدارة الصناعية 8

 

ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

0 
/ رسالة  التدقيق االستراتيجي مدخل لتعزيز أداء الرقابة المالية

 ماجستير
 4101 ادارة االعمال

4 
 المنظمة إقامة خصائص في المخاطر المال رأس متطلبات أثر

 / رسالة ماجستير الريادية
 4101 ادارة االعمال

3    

2    

9    

1    

0    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 Towards a better 

investment environment 

 باحث جامعة دهوك 4103\9\00-03

البيئة االستثمارية في اقليم  2

 كوردستان بين الواقع والطموح

 دهوك \جامعة نوروز 4104\3\49-48
 باحث
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التنمية المستدامة من اجل اقتصاد  3 

 عراقي متطور

كلية  \الجامعة المستنصرية 4104\9\01-00

 االدارة واالقتصاد
 باحث

رؤية ستراتيجية للواقع الخدمي في  4

 العراق وانعكاساتها على االستثمار

كلية االدارة واالقتصاد  4100\04\02-09

 الموصلجامعة 
 مشارك

  \المركز العلمي العراقي  4104\00\2-3 التنمية والبيئة واالجيال المستقبلية 5

اقيم المؤتمر في جامعة 

 دهوك

 باحث

6 
تقييم السياسات االقتصادية الكلية 

في العراق الفدرالي مع التركيز 

على اقليم كوردستان بعد عام 

4112 

 دهوك \جامعة نوروز 4103\2\3-2

 باحث

باالدارة الرشيدة والجودة العالية  7

ننهض بواقع الخدمات الصحية في 

 محافظة نينوى

 دائرة صحة نينوى 4104\04\04-03
 باحث

9 
السبل االدارية والمالية للنهوض 

بالمشاريع الصغيرة وحاضنات 

 االعمال في محافظة نينوى

كلية االدارة واالقتصاد  4101\9\08-41

 مشارك جامعة الموصل\

صيانة الموارد  \ندوة بعنوان  8

 البشرية في دائرة صحة نينوى

 باحث دائرة صحة نينوى 4102\9\40

01 
الشراكة بين القطاع  \ندوة بعنوان 

العام والخاص رقي وابداع نحو 

 خدمة طبية متميزة

 دائرة صحة نينوى 4103\9\31
 باحث

االبتكار والريادة من اجل استدامة  00

 االعمال

 باحث جامعة مؤتة/االردن 00-03/2/4100

 باحث كلية االدارة واالقتصاد 4109\4\40 الكهرباء خدمة وجباية 04

المؤتمر الدولي للعلوم االدارية  03

 والمالية
 باحث جامعة جيهان/اربيل 40-49/1/4109

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةخاد
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على جميع المؤسسات القاء محاضرات وورش تدريبية 

الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية في محافظة 

( 011نينوى , حيث بلغ عدد الدورات التدريبية اكثر من )

دورة بالتعاون مع وزارة التخطيط ومع التعليم المستمر 

 بجامعة الموصل

 
  

  

  

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

0    

4    

3    

2    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

2.  

3.  
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 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:   

الشهادة كتاب الشكر او اجلائزة أو  ت

 التقديرية

 السنة اجلهة املاحنة

 2002 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 0

 2010 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 4

 2012 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 3

 2012 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 2

 2017 رئيس جامعة احلمدانية شكر وتقدير 9

 2012 املوصلرئيس جامعة  شكر وتقدير 1

 2012 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 0

 2012 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 9

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

2   

2   

6   
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 اتــاللغ ثاني عشر :  

 العربية .0

 االنكليزية .4

 الكردية .3

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


