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 جامعة الموصل
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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 سرور العبيديعلي عبود  :نور  مــــــــــاالســ

 

 82/1/1178    :دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 جةمتزو الحالة الزوجية:

 4  :دد األوالدــعـــ

 ادارة االعمال :صـصـخـتــال

 اليوجد  :منصبالـ

 مدرس مساعد  :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واإلقتصاد  عنوان العمل:

 07708860686  هاتف العمل:

 27721688710  الموبايل:

 Noor-alobaidy @uomosul.edu.iq  :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 موارد بشرية التخصصات المهتم بها:

 المؤهالت العلمية :أوالا  

 

 

 

 الصورة 
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ا     : التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 

ا    : التدريس الجامعيثالثا

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1110 المعهد الفني الموصل المعهد الفني الموصل دبلوم فني 

 1116 واإلقتصادكلية اإلدارة  جامعة الموصل البكالوريوس

 8211 كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل الماجستير

  - - الدكتورة

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 1117 كلية اإلدارة واإلقتصاد باحث ساعدم 1

 8226 كلية اإلدارة واإلقتصاد باحث 8

 8227 كلية اإلدارة واإلقتصاد باحث اقدم 0

 8211 كلية اإلدارة واالقتصاد م.رئيس ابحاث 4

 8218 كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس مساعد 7

6    
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   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

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

 8218-0-82 جامعة الموصل كلية اإلدارة واإلقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 8216/8217 ادارة الجود والبيئة ادارة االعمال 1

 ادارة االعمال 8
ادارة المصارف ,ودراسة الجدوى 

 وتقيم المشاريع
8217/8212  

 8211-8212  ادارة المصارف ادارة االعمال 0

4    

7    

6    

7    

 

ا:    عليها تالتي أشرف( الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا
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 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت 

1 - - - 

8    

0    

4    

7    

6    

7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

الرابع لكلية االقتصاد  يالمؤتمر العلم 1

/االبداع والتميز في منظمات والعلوم االدارية 

  االعمال.
8218 

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 

 باحث /عمان االردن

2 
المؤتمر العلمي الثاني للكلية التقنية 

ركيزة  االدارية/بغداد/المعلوماتية

في بناء المنظمات العراقية  سأسا

 وتطويرها

/الكلية التقنية هيئة التعليم التقني 8218

 االدارية/بغداد

 باحث

المؤتمر العلمي الثاني عشر /التنمية  3

المستدامة من اجل اقتصاد عراقي 

 متطور

الجامعة المستنصرية /كلية االدارة  8218

 واالقتصاد

 باحث

الثالث من سلسلة المؤتمرات العلمي المؤتمر  4

الخارجة من االزمة /التنمية والبيئة واالجيال 

 المستقبلية

/جامعة  المركز العلمي العراقي 8218

 دهوك
 باحث

الخامس/الريادة وذكاء  يالمؤتمر العلم 5

 االعمال في المنظمات العراقية 

 ةكلية اإلدار/جامعة الموصل  8218

 واالقتصاد

 باحث

السادس/تحديات عمل  يالعلمالمؤتمر  6

متطلبات البنى التحتية والتنمية االقتصادية 

 المنظمات العراقية في ظل 

  ةكلية اإلدار/جامعة الموصل  8210

 واالقتصاد
 باحث

بالمعرفة االدارية /المؤتمر العلمي الثاني 7

 واالقتصادية تسمو الشعوب وتتحقق الرفاهية 

االدارة / كلية جامعة االنبار 8210

 واالقتصاد

 باحث

المؤتمر العلمي الحادي عشر/االعتمادية المهنية  2

 للتمريض  طريق الى جودة الرعاية 

 باحث جامعة الموصل /كلية التمريض 8210

/لضمان الجودة الخامس السنويالمؤتمر  1

 واالعتماد االكاديمي

بالتعاون مع منظمة جامعة الكوفة  8214

 اليونسكو

 باحث
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 باحث نينوى دائرة صحة محافظة 8214 الندوة االدارية الثالثة /صيانة الموارد البشرية  12 

المؤتمر العلمي الثالث /االستثمار والتمويل في  11

محافظة صالح الدين افاق التطوير ومعوقات 

 التنفيذ 

جامعة تكريت/كلية االدارة  8212

 واالقتصاد

 باحث

المؤتمر العلمي الدولي السنوي لجمعية ادارة  18

 االعمال العراقية 

 باحث جامعة صالح الدين/اربيل 8212

المؤتمر العلمي الدولي حولة اهمية تنمية الموارد  10

 البشرية في ظل االقتصاد الرقمي

 باحث /الجزائر8جامعة البليدة 8212

جامعة الموصل/كلية االدارة  8212 ورشة عمل بعنوان/الكهرباء خدمة وجباية  14

 واالقتصاد

 مشارك

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم االجتماعية  17

 نحو رؤية مكتملة

ايلول 17جامعة باندرما  8212

 الحكومية/انطانيا تركيا

 باحث

 

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةخاد

  

  

 
املشاركة يف دورة طرائق التدريس املقامة يف مركز تطوير 

 طرائق التدريس والتدريب اجلامعي / جامعة املوصل 

 
املشاركة يف دورة مهارات اللغة اإلنكليزية )توفل( 

 املقامة يف كلية اآلداب / قسم اللغة اإلنكليزية

 
ICإجتياز إختبار كفاءة احلاسوب واإلنرتنت )

3
املقام  (

 يف مركز احلاسبة اإللكرتونية / جامعة املوصل
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املشاركة يف دورة سالمة اللغة العربية املقامة يف كلية 

 / جامعة املوصل االدارة واالقتصاد

  

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

8    

0    

4    

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:  



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت 

1    

8    

0    

 (42كتب شكر عدد ) 4
عمادة كلية اإلدارة 

 واإلقتصاد

لغاية  1991

2112 

 14عددشهادة تقديرية  7
من كليات وجامعات 

 خمتلفة 

ولغاية 2112من 

2112 

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 العربية  .1
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 اإلنكليزية .8

0.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


