
 

 

 ٍ وانبحث انؼهًٍوسارة انخؼهُى انؼبن

 جبيؼت انًىطم

 كهُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ػًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

  

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 

 

        أًٍَ جبطى يحًذ ػبى انُجى ى:ــــــــــاالطــ

  5711/  8/ 55 :دحبرَخ انًُـال

 يىطم :يكبٌ انىالدة

 يخشوج  انحبنت انشوجُت:

 (3ثالثت ) :ذد األوالدــػـــ

 ويؼزفت إدارة أػًبل / إدارة إطخزاحُجُت :ضـظـخـخــان

 ال َىجذ :ًُظبانـ

 يذرص  :انذرجت انؼهًُت

 جبيؼت انًىطم / كهُت اإلدارة وااللخظبد / لظى إدارة األػًبل ػُىاٌ انؼًم:

 هبحف انؼًم:

 71175187873 انًىببَم:

 ayman_jasem@uomosul.edu.iq   /Ayman_a77n@yahoo.com :كخزوٍَاإلنانبزَذ 

 ىجذال َ :رابؾ انظفحت انشخظُت

 إدارة األػًبل انذونُت / إدارة انًؼزفت انخخظظبث انًهخى بهب:

 

 

 

 

mailto:ayman_jasem@uomosul.edu.iq


 

 

 ٍ وانبحث انؼهًٍوسارة انخؼهُى انؼبن

 جبيؼت انًىطم

 كهُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ػًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 انًؤهالث انؼهًُت :أوالا   

 

  خذرج انىظُفٍ: انثبَُبا  

 

 

 

 

 انخبرَخ تانكــهُــــ تانجبيؼ انؼهًُت تانذرج

 2777/  6/  22 اإلدارة وااللخظبد انًىطم بكبنىرَىص

 2752/  7/  3 اإلدارة وااللخظبد انًىطم انًبجظخُز

 2727/  5/  3 رة وااللخظبداإلدا انًىطم انذكخىراِ

/ دبهىو ػبنٍ حخظظٍ  أخزي

 فٍ إدارة األػًبل
 2778/  2/  28 اإلدارة وااللخظبد انًىطم

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 2776/  6/  52 كهُت اإلدارة وااللخظبد / جبيؼت انًىطم يظبػذ ببحث 5

 2778/  52/  2 كهُت اإلدارة وااللخظبد / جبيؼت انًىطم ببحث  2

 2755/  8/  28 كهُت اإلدارة وااللخظبد / جبيؼت انًىطم ببحث ألذو 3

 يذرص يظبػذ 4
لظى إدارة األػًبل / كهُت اإلدارة وااللخظبد 

 / جبيؼت انًىطم
35  /57   /2752 

 يذرص 5
لظى إدارة األػًبل / كهُت اإلدارة وااللخظبد 

 / جبيؼت انًىطم
3  /5  /2727 



 

 

 ٍ وانبحث انؼهًٍوسارة انخؼهُى انؼبن

 جبيؼت انًىطم

 كهُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ػًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 : انخذرَض انجبيؼٍثبنثبا   

 انً -يٍ  انفخزة انجبيؼت انجهت )انًؼهذ / انكهُت( ث

 جبيؼت انًىطم  كهُت اإلدارة وااللخظبد 1
35  /57  /2752 

 وانً اٌِ

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 لًج بخذرَظهب ٍ: انًمزراث انذراطُت انخرابؼبا  

 انظُـــــت نًـــــبدةا انمظـــى ث

 2753 -2752 إدارة األػًبل انذونُت إدارة األػًبل 5

 2751 -2756 إدارة انخطز وانخأيٍُ إدارة األػًبل 2

 2757 - 2758 )كىرص أول( إدارة األػًبل انذونُت إدارة األػًبل 3

 2757 - 2758 إدارة انًحفظت االطخثًبرَت )كىرص ثبٍَ( إدارة األػًبل 4

 2727 - 2757 إدارة األػًبل انذونُت )كىرص أول( رة األػًبلإدا 5

 2727 - 2757 إدارة انًحفظت االطخثًبرَت )كىرص ثبٍَ( إدارة األػًبل 6

 2725 - 2727 إدارة األػًبل انذونُت )كىرص أول( إدارة األػًبل 1

 2725 - 2727 إدارة انًحفظت االطخثًبرَت )كىرص ثبٍَ( إدارة األػًبل 8

 2725 – 2727 (انًهٍُ إدارة اطخزاحُجُت )انذبهىو انؼبنٍ دارة األػًبلإ 7



 

 

 ٍ وانبحث انؼهًٍوسارة انخؼهُى انؼبن

 جبيؼت انًىطم

 كهُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ػًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 
 2725 – 2727 إدارة اطخزاحُجُت )انذبهىو انؼبنٍ/ ادارة يظخشفُبث( إدارة األػًبل 57

 : ال َىجذ ػهُهب جانخٍ أشزف( انًبجظخُز رطبئم ،اؽزوحبث انذكخىراِ)خبيظبا:  

 ظُــتان ىـــانمظ األؽزوحت أو انزطبنت اطى ث

5    

2    

3    

4    

5    

6    

1    

 فُهب جانخٍ شبركانؼهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طبدطبا:  

 َىع انًشبركت  اَؼمبدهبيكبٌ  انظُــت انؼُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حؼىر(

/ دارة وااللخظبدانًؤحًز انؼهًٍ انظبدص نكهُت اإل 1

فٍ ححج ػُىاٌ "ححذَبث ػًم انًُظًبث انؼزالُت 

 ت انخحخُت وانخًُُت االلخظبدَت"ُظم يخطهببث انبُ

/  جبيؼت انًىطم 3753

كهُت اإلدارة 

 وااللخظبد

 إنمبء بحث

2 
انًؤحًز انؼهًٍ انظُىٌ انحبدٌ ػشز نكهُت 

انخًزَغ / جبيؼت انًىطم / ححج ػُىاٌ " 

االػخًبدَت انًهُُت نهخًزع... ؽزَك إنً جىدة 

 انزػبَت"

/  جبيؼت انًىطم 2753

 انخًزَغ ُتكه

 إنمبء بحث

/  انُذوة انؼهًُت اإلدارَت انثبَُت نمظى إدارة األػًبل 3

ححج ػُىاٌ "انشزاكت بٍُ انمطبع انؼبو وانمطبع 

 انخبص رلٍ وابذاع َحى خذيت ؽبُت يخًُشة 

2753 
 فُذق َُُىي انذونٍ

 ورلت ػًم

4 
انًؤحًز انؼهًٍ انذونٍ انظُىٌ انثبنث نجًؼُت 

ادارة االػًبل انؼهًُت انؼزالُت ببنخؼبوٌ يغ كهُت 

/ جبيؼت انظهًُبَُت، ححج ػُىاٌ  االدارة وااللخظبد

 " اطخشزاف ادارة االسيبث وححذَبحهب"

كهُت االدارة  2757

 وااللخظبد / جبيؼت
 انظهًُبَُت

 إنمبء بحث

ارة االػًبل ببنخؼبوٌ يغ انُذوة انؼهًُت نمظى إد 5

لُبدة ػًهُبث َُُىي، ححج ػُىاٌ " اإلدارة 

 األيُُت فٍ يحبفظت َُُىي وطبم حطىَزهب

انًُخذي انؼهًٍ فٍ  2757

 جبيؼت انًىطم
 ورلت ػًم



 

 

 ٍ وانبحث انؼهًٍوسارة انخؼهُى انؼبن

 جبيؼت انًىطم

 كهُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ػًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 
6 

 االػًبل  نمظى ادارة اإلنكخزوَُتانُذوة انؼهًُت 

ححج ػُىاٌ " انظُُبرَىهبث االدارَت نًىاجهت 

 خبرؽت ؽزَك نبُبء – اسيت وببء كىروَب
 انًؼبنجبث

ػبز انفؼبء  2727

 االنكخزوٍَ
 حؼىر

7     

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

ورشت ػًم لظى إدارة األػًبل / ححج ػُىاٌ "انكهزببء خذيتا 

/  2758جبيؼت انًىطم كهُت اإلدارة وااللخظبد وجببَت" فٍ 

 انًشبركت بىرلت ػًم

 

/ ححج ػُىاٌ " انبُئت االلخظبدَت  رشت ػًم لظى االلخظبدو

نًحبفظت َُُىي... انىالغ وانطًىح" / فٍ جبيؼت انًىطم كهُت 

 / انًشبركت بىرلت ػًم 2758اإلدارة وااللخظبد 

 

  

  

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 :ذالذيوجدذهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  



 

 

 ٍ وانبحث انؼهًٍوسارة انخؼهُى انؼبن

 جبيؼت انًىطم

 كهُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ػًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ  

كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذ ت

 الشفادةذالتؼديرية

 الدـة اجلفةذاملاحنة

 6006 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد تثمني جهود 5

 6002 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد ني جهودتثم 2

 6002 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 3

 6002 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 4

 6002 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 5

 6002 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 6

 6002 دارة واالقتصادعمود كلوة اإل شكر وتقدير 1

 6000 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 8

 6000 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير  7

 6000 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 57

 6002 جملس حمافظة نونوى رئوس شكر وتقدير 55

 6002 رئوس جامعة املوصل شكر وتقدير 52

 6002 رئوس جامعة املوصل  ديرية شهادة تق 53

 6002 عمود كلوة التمريض شهادة تقديرية  54

 6002 مدير عام دائرة صحة نونوى شهادة مشاركة 55

 6002 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 56

 6060 السود وزير التعلوم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 51

 6060 تعلوم العالي والبحث العلميالسود وزير ال شكر وتقدير 58

 6060 السود وزير التعلوم العالي والبحث العلمي تثمني جهود 57



 

 

 ٍ وانبحث انؼهًٍوسارة انخؼهُى انؼبن

 جبيؼت انًىطم

 كهُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ػًبٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 6060 السود وكول وزارة التعلوم العالي لشؤون البحث العلمي شكر وتقدير 27 

 6060 السود رئوس جامعة املوصل شكر وتقدير 25

 6060 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 22

 6060 عمود كلوة اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 23

 :ذالذيوجدذأوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

6   

2   

4   

5   

6   

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

5.  

2.  

3.  

          

 

 

 

 

 .CDَخى حظهُى َظخت ػهً يالحظت: 


