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 المعلومات الشخصية
 بسام محمد ياسين وهيب االسم 
 16/4/1985 المواليد 
 العراق   /الموصل مكان الوالدة 
 ذكر الجنس 
 عراقي الجنسية 
 متزوج  الحالة الزوجية 
 2 عدد األطفال 
 07701692799 رقم الهاتف الجّوال 

 

 المعلومات األكاديمية
 مساعد مدرس اللقب العلمي 
 جامعة الموصلاإلنسانيةقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم  القسم العلمي ، 
 نظم المعلومات االدارية التخصص العام 
 نظم المعلومات االدارية التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني Basam.yassin@yahoo.com 

 
 صفحة الرابط  بوابة البحث العلميprofile من الResearch Gate 
 رابط صفحة ال الباحث العلميprofile من الGoogle Scholar 
 ORCID رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 
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 التحصيل الدراسي
 المانحةالجهة  التخصص السنة الشهادة

 الموصل ،  ، جامعةدارة واالقتصاداالكلية  ظم المعلومات االدارية ن 2014 ماجستير
 العراق

 جامعة الموصل ، الدارة واالقتصادكلية ا نظم المعلومات االدارية 2007 بكالوريوس ،
 العراق

 

 األلقاب العلمية
 2014 /16/3 مدرس مساعد 
 تاريخ الحصول عليه مدرس 
 تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي 
 تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي 

 

 الخبرات العلمية واإلدارية
 ولحد   – 2014 تدريسي

 االن
 جامعة الموصل / للعلوم االنسانية كلية التربية /سم علم النفسق

 جامعة الموصل /كلية التربية  وارد البشرية/الم 2014  – 2008 موظف 
 

 األنشطة التدريسية
 تربية للعلوم االنسانية، الاللغة العربيةقسم ، االولىالمرحلة  ، مبادئ الحاسوب 
 تربية للعلوم االنسانية، الاالنكليزيقسم اللغة ، االولىالمرحلة  ، مبادئ الحاسوب 
 تربية للعلوم االنسانية، اللتاريخا قسم، االولىالمرحلة  ، مبادئ الحاسوب 
 تربية للعلوم االنسانية، الالعلوم التربوية والنفسيةقسم ، االولىالمرحلة  ، مبادئ الحاسوب 
 العلوم التربوية والنفسية، التربية للعلوم االنسانيةقسم ، الثانية، 2007رنامج اوفيس ب 
 التربية للعلوم االنسانيةقسم اللغة االنكليزية، الثانية، 2007رنامج اوفيس ب ، 

 
 



 سات

 طلبة الدراسات العليا اإلشراف على
 عدد الطالب الماجستير   
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
  دور نظم المعلومات االدارية في تقيين االداء الموظفين السنوي, دراسة ميدانية لعينة من الكادر االداري في كلية

 2019/التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 
 The Roll for knowledge to support human resource information system.2020 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤلفةالكتب 
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية والندوات المؤتمرات
 اليوجد 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى
 2020الموصل جامعة  –الموصل اقيم في مركز االلكترونية في االرشفة دورة  – الدورات التطويرية 
 دورة في سالمة اللغة العربية لغرض الترفيع  الدورات التأهيلية 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
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 كتب 
  

 
 


