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 جاِؼت اٌّىصً
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 تاٌذاحُ ةاٌظُز
 

 

 
 

        احّذ ِحّىد اٌحّاٍِ دمحم ــــــــــُ:االطــ

 1991 / 9 /11 :دحارَخ اٌُّـال

 اٌّىصً :ِىاْ اٌىالدة

 ِخشوس اٌحاٌت اٌشوجُت:

 1 :ذد األوالدــػـــ

 ادارة حظىَك /ادارة اػّاي  :صـصـخـخــاٌ

 :ّٕصباٌـ

 ِذرص ِظاػذ :اٌذرجت اٌؼٍُّت

 جاِؼت اٌّىصً / وٍُت االدارة وااللخصاد/ لظُ ادارة  اٌخظىَك ػٕىاْ اٌؼًّ:

 56675907771 هاحف اٌؼًّ:

 56651719995 اٌّىباًَ:

 Mohamed_alhamamy@uomosul.edu.iq :ىخزؤٍاإلٌاٌبزَذ 

 www.researchgate.net/profile/mohamed_alhamamy :اٌشخصُترابظ اٌصفحت 

/ اٌخظىَك اٌّظخذاَ / اٌخظىَك االٌىخزؤٍ / ٔظُ اٌّؼٍىِاث ادارة اٌخظىَك اٌخخصصاث اٌّهخُ بها:

اٌخظىَمُت / بحىد اٌؼٍُّاث / اٌخظىَك االبخىارٌ / ِبادي ادارة االػّاي / ادارة اٌّىاد / ادارة اِذاداث 

رة طٍظٍت اٌخجهُش / حظىَك اٌخذِاث / حظىَك اٌخذِاث اٌّصزفُت / طٍىن اٌّظخهٍه / ادارة اٌخظىَك وادا

اٌخفاوض / ادارة ػاللاث اٌشبائٓ / اٌّظؤوٌُت االجخّاػُت واالخاللُت ٌٍخظىَك / االطخزاحُجُاث اٌخظىَمُت / 

 االخضز.اٌخظىَك 
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 اٌّؤهالث اٌؼٍُّت :أوالا  

 

ا     : اٌخذرس اٌىظُفٍرأُا

 

ا    : اٌخذرَض اٌجاِؼٍراٌزا

 اًٌ -ِٓ  اٌفخزة اٌجاِؼت اٌجهت )اٌّؼهذ / اٌىٍُت( ث

 وٌحذ االْ 11/11/1517 اٌّىصً االدارة وااللخصاد 1

2    

 تاٌذرج

 اٌؼٍُّت

 اٌخارَخ تاٌىــٍُــــ تاٌجاِؼ

 3/6/1511 االدارة وااللخصاد اٌّىصً بىاٌىرَىص

 7/1/1517 االدارة وااللخصاد اٌّىصً اٌّاجظخُز

    اٌذوخىراٖ

    أخزي

 اًٌ -اٌفخزة ِٓ  تاٌجه تاٌىظُف ث

 وٌحذ االْ 11/11/1517 جاِؼت اٌّىصً حذرَظٍ فٍ وٍُت االدارة وااللخصاد 1
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ا    لّج بخذرَظها ٍ: اٌّمزراث اٌذراطُت اٌخرابؼا

 اٌظٕـــــت اٌّـــــادة اٌمظـــُ ث

 1517 حظىَك اٌخذِاث اٌّحاطبت 1

 1516 اٌّظؤوٌُت االجخّاػُت واالخاللُت ٌٍخظىَك ادارة اٌخظىَك 1

 1516 اطخزاحُجُاث اٌخظىَك ادارة اٌخظىَك 3

 1516 اٌخظىَك اٌصٕاػٍ ادارة صٕاػُت 7

 1516 ٔظُ ِؼٍىِاث صٕاػُت ادارة صٕاػُت 0

 1519 اٌخظىَك االٌىخزؤٍ اٌخظىَكادارة  7

 1519 االدارة االطخزاحُجُت ادارة اٌخظىَك 6

 1519 طٍىن اٌّظخهٍه ادارة اٌخظىَك 9

 1519 اطخزاحُجُت حظؼُز إٌّخجاث إدارة اٌخظىَك 9

 1515 أطاٌُب وُّت فٍ اٌخظىَك إدارة اٌخظىَك 15

 1515 االحصاالث اٌخظىَمُت اٌّخىاٍِت إدارة اٌخظىَك 11
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ا:     ػٍُها جاٌخٍ أشزف( اٌّاجظخُز رطائً ،اطزوحاث اٌذوخىراٖ)خاِظا

 اٌظٕــت ُـــاٌمظ األطزوحت أو اٌزطاٌت اطُ ث

1    

1    

3    

7    

0    

7    

6    

 

ا:    فُها جاٌخٍ شارواٌؼٍُّت وإٌذواث اٌّؤحّزاث طادطا

 ٔىع اٌّشاروت  أؼمادهاِىاْ  اٌظٕــت اٌؼٕىاْ ث

بحذ / بىطخز  )

 حضىر(

اطخخذاَ حطبُماث حمُٕت إٌأى فٍ حؼشَش  1

 اٌخظىَك اٌّظخذاَ

ورشة العمل الثانية كلية االدارة  1516

 واالقتصاد

 ورلت بحزُت

 اٌخظجًُ اٌؼمارٌ بُٓ اٌىالغ واٌطّىح 2
إٌذوة اٌخاِظت ػشز ٌىٍُت  1516

 اٌحمىق

 حضىر

اٌخظىَك االٌىخزؤٍ اٌذوائٍ ودورٖ فٍ  3

 حؼشَش اٌُمظت اٌذوائُت

ورشة العمل الثالثة كلية االدارة  1519
 واالقتصاد

 ورلت بحزُت

حىظُف إٌّصاث االٌىخزؤُت فٍ حظىَك  4

 إٌّخجاث اٌذوائُت

وٍُت اإلدارة  /ورشت اٌؼًّ 1515

 وااللخصاد

 حضىر

حفؼًُ االلخصاد اٌؼزالٍ فٍ ظً جائحت  5

 وىرؤا
1515 

ورشت اٌؼًّ/وٍُت اإلدارة 

 وااللخصاد
 حضىر

حذاػُاث جائحت وىرؤا ػًٍ اٌمطاع  6

 اٌظُاحٍ

 

 حضىر ورشت ػًّ/وٍُت اإلدارة وااللخصاد 1515

 حضىر ورشت ػًّ/جاِؼت اٌفٍىجت 1515 اٌخؼٍُُّت Edmodoاٌخذرَب ػًٍ ِٕصت  7

والغ اإلدارة اٌصٕاػُت وافالها اٌّظخمبٍُت  8

 فٍ اٌؼزاق
 حضىر وااللخصادورشت ػًّ/وٍُت اإلدارة  1515
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 األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا  

 خارجّالؽؾقة لّالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 أوّتطوورّالًعؾقمجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّّثامـا:ّادلشروعاتّاليٌَقةّيف 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

ّاألزماتّإدارةّيفّالًِووؼيّالذكاءّأبعادّإدفامّمدى 1

 الًِووؼقة

جملة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية
9109 

2 
ّهـددةّإعادةّيفّادلًِدامّالًِووقّادرتاتقٍقاتّدور

 اإلداروةّالعؿؾقات

جملة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية
9109 

 ادلعرفةّادارةّتعزوزّيفّالًِووؼقةّادلعؾوماتّنظمّدور 3
املثنى للعلوم اإلدارية جملة 

 واالقتصادية
9191 

4 
 ادلعرفةّتعزوزّيفّودورهاّالزبونّعالقاتّإدارةّابعاد

 الًِووؼقة
 9191 جملة تنمية الرافدين

5ّ
قادةّالرايّوالًِووقّالػريوديّوانعؽادفؿاّيفّتعزوزّاحلصةّ

 الِوققة

ّ

 9190 جملة كربالء

ّالًِووقّااللؽرتونيّودورهّيفّتـشقطّالؼطاعّالِقاحي6ّ
للعلوم اإلدارية  جملة املثنى

 واالقتصادية
9190 

 

 هلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةاعضووةّّ:تادعا 
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 ذفاداتّالًؼدورواجلوائزّ،ّكًبّالشؽرعاذرًا:ّ 

 الِـة اجلفةّادلاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت

 92/09/9107 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 1

 8/0/9108 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 1

 9/7/9108 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 3

 شكر وتقدير 7
رئاسة جامعة الموصل / قسم 
 شؤون األفراد / رئيس الجامعة

99/7/9108 

 81/88/9182 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 0

 9/89/9182 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 7

 5/8/9191 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 6

 82/8/9191 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 9

 99/8/9191 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 9

 81/6/9191 كمية اإلدارة واالقتصاد / العميد شكر وتقدير 15

 



 

 

 وسارة اٌخؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌبحذ اٌؼٍٍّ

 جاِؼت اٌّىصً

 وٍُت االدارة وااللخصاد

   شؼبت ضّاْ اٌجىدة وحمىَُ االداء
 

  

 

 أوّادلرتمجةّالؽًبّادلؤلػةّ:عشرّيحاد 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت
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 اتــالؾغّثانيّعشرّ: 

 اللغة العربية .1

 اللغة االنكليزية .1
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 .CDَخُ حظٍُُ ٔظخت ػًٍ ِالحظت: 


