
 

 

 وسارة انخؼهُم انؼانٍ وانبحذ انؼهمٍ

 صامؼت انمىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

  شؼبت ظمان انضىدة وحمىَم االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

   م:   شُماء واظم حمذون انفهادٌــــــــــاالطــ

 47/9/4711  :دحارَخ انمُـال

 انؼزاق/انمىصم :مكان انىالدة

 مخشوصت انحانت انشوصُت:

 5 :ذد األوالدــػـــ

 ادارة حظىَك :صـصـخـخــان

  :مىصبانـ

 مذرص مظاػذ :انذرصت انؼهمُت

 صامؼت انمىصم ػىىان انؼمم:

    هاحف انؼمم:

  31169871176 انمىباَم:

 shaima-nazem@uomosul.edu.iq :كخزووٍاإلنانبزَذ 

 :رابػ انصفحت انشخصُت

 انخخصصاث انمهخم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وسارة انخؼهُم انؼانٍ وانبحذ انؼهمٍ

 صامؼت انمىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

  شؼبت ظمان انضىدة وحمىَم االداء
 

 انمؤهالث انؼهمُت :أوالا   

 

ا    انخذرس انىظُفٍ: راوُا

ا    : انخذرَض انضامؼٍرانزا

 انً -مه انفخزة انضامؼت انضهت )انمؼهذ / انكهُت( ث

 -5339 صامؼت انمىصم كهُت االدراة وااللخصاد 1

ا    لمج بخذرَظها ٍ: انممزراث انذراطُت انخرابؼا

 انظىـــــت انمـــــادة انمظـــم ث

 ادارة االػمال 4

 مبادي ادارة

 ادارة حظىَك

 حمىق اوظان 

5331 

5339 

5337-5344 

 5339 مىهش انبحذ انؼهمٍ وظم انمؼهىماث انخظىَمُت 5

 تانذرص

 انؼهمُت

 انخارَخ تانكــهُــــ تانضامؼ

 5333 االدارة وااللخصاد انمىصم بكانىرَىص

 5339 االدارة وااللخصاد انمىصم انماصظخُز

    انذكخىراي

    أخزي

 انً -انفخزة مه  تانضه تانىظُف ث

 5339-5335 صامؼت انمىصم مظاػذ باحذ 4

 5349-5339 صامؼت انمىصم مذرص مظاػذ 5



 

 

 وسارة انخؼهُم انؼانٍ وانبحذ انؼهمٍ

 صامؼت انمىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

  شؼبت ظمان انضىدة وحمىَم االداء
 

 

 ادارة انخظىَك 6

 امذاداث انخظىَك 

 بحىد انخظىَك

 اطخزاحُضُت انمىخضاث انضذَذة

5341 

5341-5347 

5341-5349 

 5347-5341 صحت اغذَت ادارة انمؤطظاث انظُاحُت 7

 مؼهىماث حظىَمُتاوظمت  ادارة انخظىَك 8

5347-5353 

5353-5354 

5354-5355 

 حظىَك انخذماث ادارة انخظىَك 9
5347-5353 

5353-5354 

 

ا:    ػهُها جانخٍ أشزف( انماصظخُز رطائم،اغزوحاث انذكخىراي)خامظا

 انظىــت مـــانمظ األغزوحت أو انزطانت اطم ث

 

ا:    فُها جانخٍ شاركانؼهمُت وانىذواث انمؤحمزاث طادطا

 وىع انمشاركت  اوؼمادهامكان  انظىــت انؼىىان ث

) بحذ / بىطخز 

 حعىر(

1 

 االػخمادَت انمهىُت )مؤحمز

نهخمزَط غزَك انً صىدة( 

 (انزػاَت

 

 مشاركت بحزُت كهُت انخمزَط 5346

2 

انمؤحمز انؼهمٍ االدارٌ انزاوٍ 

نالدارة انزشُذة وانضىدة انؼانُت 

نهىهىض بىالغ انخذماث انصحُت 

 فٍ محافظت وُىىي

5345 

فىذق وُىىي 

 انذونٍ

 مشاركت بحزُت



 

 

 وسارة انخؼهُم انؼانٍ وانبحذ انؼهمٍ

 صامؼت انمىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

  شؼبت ظمان انضىدة وحمىَم االداء
 

 

3 

انىذوة انؼهمُت االونً نمظم ادارة 

االػمال وحماَت انمظخههك انؼزالٍ لٍ 

 ظم انمشكالث انمؼاصزة

5339 

كهُت االدارة 

 وااللخصاد

 مشاركت بحزُت

4 
مضمىػت مؤحمزاث وورع ػهمُت 

 ووذواث

5337-5354 
كهُت االدارة 

 وااللخصاد

 مشاركاث بحزُت

 وحعىر

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  ادلشاركةذبدورةذدالمةذالؾغهذالعربقة

  ادلشاركةذبورذةذعؿلذبعـوانذ))االدتخدامذاالمثلذلؾؿقاهذباعتؿادذادالقبذتدويؼقةذمعاصرة((

  بورذةذعؿلذبعـوان))واقعذالتدويقذالدوائيذيفذحمافظةذنقـوى((ذادلشاركو

ذالؼاءذحماضرةذضؿنذالتعؾقمذادلدتؿر

ذالؾجانذاالمتحانقةذجلانذاالرذاد

ذاالذرافذعؾىذرؾبةذالتدريبذالصقػي

ذمشاركةيفذالؼاءذحماضرةذضؿنذالربامجذالتدريبقة

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفى 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
موقفذادلدتفؾكذجتاهذالدؾعذاالدتفالكقةذ))درادةذ

ذ))حتؾقؾقةذ

 عنذدوقذاالراراتذيفذمديـةذادلوصل

 2112 جمؾةذجامعةذكركوك

 2113 جمؾةذتـؿقةذالرافدين االدارةذبنيذادلاضيذواحلاضر 2



 

 

 وسارة انخؼهُم انؼانٍ وانبحذ انؼهمٍ

 صامؼت انمىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

  شؼبت ظمان انضىدة وحمىَم االداء
 

 

 توصقلذادلعرفةذمنذخاللذانظؿةذادلعؾوماتذاحلديثةررقذ 3
ذجمؾةذجامعةذتؽريت

 االداريةذواالقتصاديةلؾعؾومذ
2117 

4 
دور القيادة احلرباء يف حتقيق التفوق التسويقي يف ظل 

 االضظراب البيئي

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
0202 

ذ5
التسويق تبين التجارة االلكرتونية يف ضوء  امكانية تعزيز

 التفاعلي

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
0202 

 االبتزاز التسويقي واثره على رضا الزبونذ6
جملة املثنى للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
0202 

 0202 جملة تنمية الرافدين دور التسويق بالعالقة يف تعزيز قيمة الزبونذ7

 احملؾقةذوالدوليهلقئاتذالعؾؿقةذاعضويةذذ:تادعا 

 عضوذالؾجـةذاالمتحانقة -1

 عضوذجلـةذاالرذاد -2

ذعضوذجلـةذاجلودة -3

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 0222 العميد كتابذالشؽر 4

 0222 العميد كتابذالشؽر 5



 

 

 وسارة انخؼهُم انؼانٍ وانبحذ انؼهمٍ

 صامؼت انمىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

  شؼبت ظمان انضىدة وحمىَم االداء
 

 0222 االهليةجامعة اربد  كتابذالشؽر 6 

 0222 العميد كتابذالشؽر 7

 0222 العميدذكتابذالشؽر 8

 0222 العميدذكتابذالشؽر 9

 0222 العميدذكتابذالشؽر 1

 0222 العميدذكتابذالشؽرذ 9

 0222 العميدذكتابذالشؽر 7

 0222 العميدذكتابذالشؽر 43

 0222 العميدذكتابذالشؽر 44

 0222 العميدذكتابذالشؽر 45

 0222 العميدذكتابذالشؽر 46

 0222 العميدذكتابذالشؽر 47

 0222 العميدذكتابذالشؽر 48

 0222 العميدذكتابذالشؽر 49

 0222 رئيس الجامعة كتابذالشؽر 41

 0222 العميدذكتابذالشؽر 49

 0222 العميدذكتابذالشؽر 47

 0202 العميدذكتابذالشؽر 53

 0202 رئيس اجلامعةذكتابذالشؽر 54

 0202 رئيس اجلامعةذكتابذالشؽر 55

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

 اتــثانيذعشرذ:الؾغ 
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