
 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

  

 

 حالذاذُ جالظُز
 

 

 
 

          عثذالثارٌ عثذالمجُذ احمذ خلُل م:ــــــــــاالطــ

  1891/ 5/ 7  :دذارَخ المُـال

 المىصل :مكان الىالدج

 اعشب  الحالح الشوجُح:

 /  :ذد األوالدــعـــ

 الرظىَق :صـصـخـرــال

 /   :مىصةالـ

 مذرص مظاعذ   :الذرجح العلمُح

 جامعح المىصل / كلُح االدارج واالقرصاد عىىان العمل:

 /    هاذف العمل:

    17711716389 المىتاَل:

 abdulbari11981@gmail.com    :كرزووٍاإللالثزَذ 

 :راتظ الصفحح الشخصُح

 االقرصاد، وظم المعلىماخ االدارَح ،    االدارج المالُح   الرخصصاخ المهرم تها:

 

 

 



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

 المؤهالخ العلمُح :أوالا   

 

ا     : الرذرج الىظُفٍثاوُا

 

 

 

 

 

 

 حالذرج

 العلمُح

 الرارَخ حالكــلُــــ حالجامع

 03/7/6332 االداسح وااللزظبد جبيؼخ انًىطم تكالىرَىص

 6/0/6302 االداسح وااللزظبد جبيؼخ انًىطم الماجظرُز

   / الذكرىراي

   / أخزي

 الً -الفرزج مه  حالجه حالىظُف خ

 6300-6337 كهُخ االداسح وااللزظبد ثبحش  1

 ونغبَخ االٌ -6302 كهُخ االداسح وااللزظبد يذسط يسبػذ 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

ا     : الرذرَض الجامعٍثالثا

 الً -مه  الفرزج الجامعح الجهح )المعهذ / الكلُح( خ

 نغبَخ االٌ  -6302 انًىطم            االداسح وااللزظبد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

ا    قمد ترذرَظها ٍ: المقزراخ الذراطُح الرراتعا

 الظىـــــح المـــــادج القظـــم خ

 6300/6302اول   اداسح انزسىَك اداسح انزسىَك 1

2 
 اداسح انزسىَك

 6302/6307صبٍَ  اسزشارُجُبد انًُزجبد         

 6302/6307صبٍَ  رسىَك انخذيبد اداسح انزسىَك 3

 6302/6307صبنش / اداسح انزفبوع اداسح انزسىَك 4

 6302/6307ساثغ / لىاػذ انجُبَبد اداسح انزسىَك 5

 6302/6307ساثغ  االنكزشوٍَانزسىَك  اداسح انزسىَك 6

 6307/6302اول  اداسح انزسىَك  اداسح انزسىَك 7

 6307/6302صبنش  اداسح انزفبوع  اداسح انزسىَك 8



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

 6302/6309 االول يجبدي اداسح انزسىَك اداسح انزسىَك 9 

 6302/6309 انضبنش انزسىَك فٍ انًُشآد انًزخظظخ اداسح انزسىَك 10

11 
اسزشارُجُبد انًُزجبد واداسح انؼاليخ  اداسح انزسىَك

 انزجبسَخ
 6309/6363 انضبٍَ

 6309/6363 انضبنش انزسىَك فٍ انًُشآد انًزخظظخ اداسح انزسىَك 12

    

    

    

 

ا:    علُها دالرٍ أشزف( الماجظرُز رطائل ،اطزوحاخ الذكرىراي)خامظا

 الظىــح مـــالقظ األطزوحح أو الزطالح اطم خ

1 / / / 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

  

ا:    فُها دالرٍ شاركالعلمُح والىذواخ المؤذمزاخ طادطا

 اوعقادهامكان  الظىــح العىىان خ
 وىع المشاركح 

) تحث / تىطرز 

 1 حضىر(

انًؤرًش انضبنش نجبيؼخ ركشَذ / كهُخ 

االداسح وااللزظبد / االسزضًبس وانزًىَم 

فٍ يحبفظخ طالح انذٍَ / افبق انزطىَش 

 ويؼىلبد انزُفُز

6302 
جبيؼةةةةةةخ ركشَةةةةةةذ / كهُةةةةةةخ   

 االداسح وااللزظبد

 يشبسن ثجحش   

 

2 
انًؤرًش االول نالرحبد انذونٍ نهًجذػٍُ 

/ فشع انؼشاق ) رمُُى ورطىَش انؼًهُخ 

 انزؼهًُُخ فٍ انؼشاق (

  6302 
ثغذاد / يمش االرحبد   انذونٍ 

 نهًجذػٍُ
 يشبسكخ   

3 

 

 َذوح/ غش األغزَخ ثٍُ االخالق وانؼهى 

 

 

6302 

 

جبيؼخ انًىطم / كهُخ 

انضساػخ وانغبثبد ػهً لبػخ 

 انًُزذي انؼهًٍ واالدثٍ

 

   

 يشبسكخ ثجحش  

وسشخ ػًم/ االسزخذاو االيضم نهًُبِ  4

 ثبػزًبد يفبهُى رسىَمُخ يؼبطشح

6302 

 

 

جبيؼخ انًىطم/ كهُخ 

االداسح وااللزظبد/ لسى 

 اداسح انزسىَك

يشبسن ثجحش 

ػضى نجُخ و

 اسزمجبل 

ػًم/  انجُئخ االلزظبدَخ نًحبفظخ وسشخ  5

 َُُىي انىالغ وانطًىح
6302 

جبيؼخ انًىطم/ كهُخ 

االداسح وااللزظبد /لسى 

 االلزظبد

 

 يشبسن ثجحش 

 

 

 

 

 

وسشخ ػًم / انزسىَك انذوائٍ فٍ  6

 يحبفظخ َُُىي / انىالغ وسجم انُهىع
  6302 

جبيؼخ انًىطم/ كهُخ 

االداسح وااللزظبد/ لسى 

 اداسح انزسىَك

يشبسن ثجحش 

وػضى نجُخ 

  االسزمجبل



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

 
َذوح ) انزسجُم انؼمبسٌ ثٍُ انىالغ  7

 ًَىرجبوانطًىح _ َُُىي 
6302 

جبيؼخ انًىطم / كهُخ 

انحمىق / فشع انمبَىٌ 

 انخبص

 حضىس   

8 
 

َذوِ / انزىػُخ يٍ يخبطش فُضبٌ 

 االَهبس وانسُىل وحىادس انسذود

 

6302 

 

جبيؼخ انًىطم / جًؼُخ 

 االحًش انؼشالٍانهالل 

 

 حضىس   

انؼًم االنكزشوَُخ / انزحهُم  وسشخ 8

 انكًُُبئٍ ثبسزخذاو رمُُبد يزؼذدح
6363 

جبيؼخ انفهىجخ / كهُخ انؼهىو 

 انزطجُمُخ

 حضىس 

انًؤرًش االنكزشوٍَ انطالثٍ نجبيؼخ  11

 َُُىي
 جبيؼخ َُُىي 6363

 حضىس

َذوح ػٍ انزؼهُى االنكزشوٍَ / انزحذَبد  11

 وانحهىل
 جبيؼخ انكىفخ 6363

 حضىس

-Gانىسشخ االنكزشوَُخ ) خذيبد كىكم  12

Suite) 
6363 

وصاسح انشجبة وانشَبضخ / 

 دائشح انشػبَخ انؼهًُخ

 حضىس

انىسشخ انؼهًُخ االفزشاضُخ ) اداسح  13

 انظفىف االنكزشوَُخ واالششاف ػهُهب (
6363 

جبيؼخ انًىطم / كهُخ 

االداسح االداسح وااللزظبد / 

 انظُبػُخ

 حضىس 

انُذوح انؼهًُخ انذونُخ )  رذاػُبد كىفُذ  14

 ػهً  يحبفظخ االَجبس ( 09
 جبيؼخ انفهىجخ 6363

 حضىس 

15 
 6363 انىسشخ انؼهًُخ ) ركُىنىجُب انزؼهُى (

جبيؼخ دَبنً / كهُخ االداسح 

 وااللزظبد

 حضىس 

16 
 انىسشخ انؼهًُخ االنكزشوَُخ ) ششوط

ورطجُمبد انًؼبيالد انؼهًُخ 

 نالخزجبساد (

6363 

جبيؼخ رٌ لبس ) كهُخ 

انزشثُخ انجذَُخ وػهىو 

 انشَبضخ (

 حضىس



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

 
17 

انىسشخ انؼهًُخ االنكزشوَُخ ) اػبدح 

هُكهخ انىصاساد وانُخ انجذء نًشالجخ 

 االطالحبد االلزظبدَخ (

6363 
جبيؼخ رٌ لبس / كهُخ 

 االداسح وااللزظبد

 حضىس 

19 
انىسشخ انؼهًُخ االنكزشوَُخ ) اسزخذاو 

االَظًخ االططُبػُخ انًزمذيخ فٍ 

 انشوثىربد انطجُخ  (

 انجبيؼخ انزكُىنىجُخ 6363

 حضىس 

18 
انىسشخ انؼهًُخ االنكزشوَُخ ) رفؼُم 

االلزظبد انؼشالٍ فٍ ظم جبَحخ 

 كىسوَب (

6363 
جبيؼخ انًىطم / كهُخ 

 االداسح وااللزظبد

 حضىس 

انُذوح انؼهًُخ االنكزشوَُخ ) يزطهجبد  21

 انسىق فٍ ظم جبَحخ كىسوَب (
6363 

جبيؼخ ركشَذ / كهُخ االداسح 

 وااللزظبد

 حىس

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  يزبثؼخ انطالة واسشبدهى

  االَشطخ االػاليُخ نهمسى

  

  

 

 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذيفثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 

ادسان انضمبفخ انسُبحُخ يٍ خالل رشخُض انجهبد 

انًسبهًخ فٍ رًُُزهب/ دساسخ اسزطالػُخ ِساء ػُُخ 

 يٍ طهجخ لسى اداسح انًؤسسبد انسُبحُخ وانفُذلُخ

 

 

 

 ظم انزسىَك االنكزشوٍَ

يجهخ ركشَذ نهؼهىو يُشىس فٍ 

 االداسَخ وااللزظبدَخ

6302 



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

 
2 

 

 اصش َظبو انزكبء انزسىَمٍ فٍ رجٍُ انخذيبد انًبنُخ 

 

 

يُشىس فٍ يجهخ جبيؼخ انًضًُ 

 نهؼهىو االداسَخ وااللزظبدَخ

 

 

6360 

 

 

 

 

دوس انزسىَك االنكزشوٍَ فٍ رحمُك االداء انًزًُض  3

 نهششكبد انسُبحخ 

 6309 يُشىس / جبيؼخ انؼهىو انزطجُمُخ 

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

0.  

6.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة جفةذاملاحنةػال كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1 
يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     ( كزت شكش ورمذَش0)

 وااللزظبد
 6332-6337 كهُخ االداسح وااللزظبد

2 
يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     ( كزت شكش ورمذَش2)

 وااللزظبد
 6339-6332 كهُخ االداسح وااللزظبد

3 
يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     ( كزت شكش ورمذَش6)

 وااللزظبد
 6303-6339 كهُخ االداسح وااللزظبد

4 
يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     شكش ورمذَش ( كزت6)

 وااللزظبد
 6307-6302 كهُخ االداسح وااللزظبد



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

 
5 

يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     ( كزت شكش ورمذَش0)

 وااللزظبد
 6302-6307 كهُخ االداسح وااللزظبد

6 
يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     ( كزت شكش ورمذَش0)

 وااللزظبد
 6309-6302 كهُخ االداسح وااللزظبد

7 
وصَش انزؼهُى انؼبنٍ يٍ  ( كزت شكش ورمذَش0)

 وانجحش انؼهًٍ

وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ 

 وانجحش انؼهًٍ
6302-6309 

9 
يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     ( كزت شكش ورمذَش0)

 وااللزظبد
 6363-6309 كهُخ االداسح وااللزظبد

8 
وصَش انزؼهُى انؼبنٍ يٍ  ( كزت شكش ورمذَش6)

 وانجحش انؼهًٍ

وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ 

 وانجحش انؼهًٍ
6309-6363 

11 
وصَش انزؼهُى انؼبنٍ يٍ  ( كزت شكش ورمذَش6)

 وانجحش انؼهًٍ

وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ 

 وانجحش انؼهًٍ
6363-6360 

11 
يٍ ػًُذ كهُخ االداسح     ( كزت شكش ورمذَش6)

 وااللزظبد
 6360-6363 كهُخ االداسح وااللزظبد

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1 / / 

2   

3   

4   

 



 

 

 وسارج الرعلُم العالٍ والثحث العلمٍ

 جامعح المىصل

 كلُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان الجىدج وذقىَم االداء
 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ:  

 انهغخ انؼشثُخ  .1

 انهغخ االَكهُضَخ .2

3.  

             

 .CDَرم ذظلُم وظخح علً مالحظح: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


