
 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 
 

          يىَض احًذ خهيم انُعيًي ى:ــــــــــاالطــ

  1766/ 1/ 2  :دحبريخ انًيـال

 انًىصم :يكبٌ انىالدة

 يخشوج  انحبنت انشوجيت:

 4  :ذد األوالدــعـــ

 انخظىيق :صـصـخـخــان

 يذرص /   :ًُصبانـ

 يذرص   :انذرجت انعهًيت

 كهيت االدارة واالقخصبد جبيعت انًىصم / عُىاٌ انعًم:

 /    هبحف انعًم:

 35531653523 انًىببيم:

 Yonis_alnuaimy@uomosul.ed.iq    :كخزوَياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 ، االدارة انصُبعيت انبيئت انخضزاء عهىو ادارة االعًبل   ،   انخخصصبث انًهخى بهب:

 

 

 

 
 

 صىسح 



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 انًؤهالث انعهًيت :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظيفيثبَيب

 

 

 

 

 

 

ا    : انخذريض انجبيعيثبنثب

 انً -يٍ  انفخزة انجبيعت انجهت )انًعهذ / انكهيت( ث

 ٌغبَخ االْ  -0220 اٌّىصً            االداسح وااللتصبد 1

 تانذرج

 انعهًيت

 انخبريخ تانكــهيــــ تانجبيع

 2990 االداسح وااللتصبد جبِؼخ اٌّىصً بكبنىريىص

 0222 االداسح وااللتصبد جبِؼخ اٌّىصً انًبجظخيز

 0222 االداسح وااللتصبد جبِؼخ اٌّىصً انذكخىراِ

   / أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظيف ث

 0220-0220 وٍُخ االداسح وااللتصبد ِذسط ِغبػذ 1

 وٌغبَخ االْ -0222 وٍُخ االداسح وااللتصبد ِذسط 2



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

  

ا    ذريظهبقًج بخ ي: انًقزراث انذراطيت انخرابعب

 انظُـــــت انًـــــبدة انقظـــى ث

 0220/0222اوي   ِجبدي االػّبي االػّبياداسح  1

2 
 

 0222-0220 ِجبدي اداسح اٌتغىَك اٌّذبعجخ

 0229-0222 ِجبدي اداسح اٌتغىَك اداسح االػّبي 3

 0222-0229 ِجبدي اداسح اٌتغىَك اداسح االػّبي 4

 0222-0222 خاداسح اعتشاتُجُ اداسح اٌتغىَك 5

 0222/0220 عٍىن اٌّغتهٍه اداسح اٌتغىَك 6

 0220/0222 تغىَك خذِبد ِصشفُخ ِبٌُخ وِصشفُخ 5

 0220/0222/ عٍىن ِغتهٍه اداسح اٌتغىَك 6

7 
اداسح اٌّؤعغبد 

 اٌغُبدُخ
 0222-0220 اداسح عٍىن اٌغبئخ 

 0202-0229 اإلداسح االعتشاتُجُخ  إداسح اٌتغىَك  13

  0202-0229 ِجبدئ إداسح االػّبي  اٌتغىَك إداسح  11

 0202-0202 ِجبدئ إداسح االػّبي إداسح اٌتغىَك  12

 0202-0202 ثذىث اٌتغىَك إداسح اٌتغىَك  13

14 
تغىَك خذِبد /ِمبصخ /ثشٔبِج  إداسح اٌتغىَك 

 اٌّبجغتُش
0202-0202 

 

ا:    عهيهب جانخي أشزف( انًبجظخيز رطبئم ،اطزوحبث انذكخىراِ)خبيظب



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطبنت اطى ث 

1 
 5Sاعخًبد فهظفت انخطىاث انخًظت

 في ححظيٍ األداء انخظىيقي 
 2321-2323 قظى اإلدارة انصُبعيت

2 
ادارة يزاكش في اعخًبد حهقبث انجىدة 

 انزعبيت انصحيت األونيت 
 2321-2323 قظى اإلدارة انصُبعيت 

 

 

ا:    فيهب جانخي شبركانعهًيت نُذواث واانًؤحًزاث طبدطب

 اَعقبدهبيكبٌ  انظُــت انعُىاٌ ث
 َىع انًشبركت 

) بحث / بىطخز 

 1 حضىر(
 0222 دّبَخ اٌّغتهٍه ِؤتّش /  

جبِؼةةةةةخ اٌّىصةةةةةً/ وٍُةةةةةخ  

/ اداسح  االداسح وااللتصةةةةةةةةبد

 االػّبي

 وسلخ ثذثُخ  

2 

 

 ٔذوح/ غش األغزَخ ثُٓ االخالق واٌؼٍُ 

 

 

0222 

 

صً / وٍُخ جبِؼخ اٌّى

اٌضساػخ واٌغبثبد ػًٍ لبػخ 

 إٌّتذي اٌؼٍٍّ واالدثٍ

 

   

 ِشبسوخ ثجذج  

وسشخ ػًّ/ االعتخذاَ االِثً ٌٍُّبٖ  3

 ثبػتّبد ِفبهُُ تغىَمُخ ِؼبصشح

0222 

 

 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ 

االداسح وااللتصبد/ لغُ 

 اداسح اٌتغىَك

ِشبسن ثجذج 

ػضى ٌجٕخ و

 اعتمجبي 

خ االلتصبدَخ ٌّذبفظخ وسشخ ػًّ/  اٌجُئ 4

 ُٕٔىي اٌىالغ واٌطّىح
0222 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ 

االداسح وااللتصبد /لغُ 

 االلتصبد

 

 ِشبسن ثجذج 

 

 

 

 

 



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 
وسشخ ػًّ / اٌتغىَك اٌذوائٍ فٍ  5

 ِذبفظخ ُٕٔىي / اٌىالغ وعجً إٌهىض
  0222 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ 

االداسح وااللتصبد/ لغُ 

 اداسح اٌتغىَك

 ِشبسن ثجذج

وػضى ٌجٕخ 

  االعتمجبي

ٔذوح ) اٌتغجًُ اٌؼمبسٌ ثُٓ اٌىالغ  6

 واٌطّىح _ ُٕٔىي أّىرجب 
 0222 

جبِؼخ اٌّىصً / وٍُخ 

اٌذمىق / فشع اٌمبٔىْ 

 اٌخبص

 دضىس   

7 
 

ٔذوٖ / اٌتىػُخ ِٓ ِخبطش فُضبْ 

 االٔهبس واٌغُىي ودىادث اٌغذود

 

0222 

 

جبِؼخ اٌّىصً / جّؼُخ 

 لٍ اٌهالي االدّش اٌؼشا

 

 دضىس   

8 
 

 دوسح عالِخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  

0222   

 وٍُخ اِداة    

   

 ِشبسن   

9 
ح / اإلداسح األُِٕخ فٍ ِذبفظخ ُٕٔىي ٔذو

 وعجً تطىَشهب 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ   0229

 االداسح وااللتصبد

 ِشبسن 

10 
ِؤتّش ثؼٕىاْ إداسح االصِبد 

ثُٓ اٌىالغ  –واعتشاتُجُبد ِىاجهتهب 

 تمجً واٌّغ

0229 

 

جبِؼخ اٌغٍُّبُٔخ / وٍُخ 

 اإلداسح وااللتصبد 

 ثبدج 

11 
دوسح تذسَجُخ /ٔظُ إداسح لىاػذ اٌجُبٔبد 

ثبعتخذاَ اٌجشٔبِج اٌتطجُمٍ 

Microsoft Access2010 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ   0229

/ اٌتؼٍُُ االداسح وااللتصبد

 اٌّغتّش 

 ِشبسن 

12 
وسشخ ػًّ /تٕشُظ اٌؼًّ اٌخُشٌ فٍ 

ثبػتّبد اٌتغىَك  ِذبفظخ ُٕٔىي

  االٌىتشؤٍ 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ  0229

 االداسح وااللتصبد

 ِشبسن 

13 
ٔذوح ػٍُّخ / اٌّششوػبد اٌصغُشح 

واٌّتىعطخ ووُّخ اٌتٍىث اٌجُئٍ فٍ 

 ِذبفظخ ُٕٔىي 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ   0229

/ لغُ االداسح وااللتصبد

 لتصبد اال

 ِشبسن 

14 
وسشخ ػًّ / اٌّصبٌذخ وإػبدح اٌجٕبء 

 فٍ اٌؼصش اٌشلٍّ 

جبِؼخ دوستّىٔذ األٌّبُٔخ  0229

 وجبِؼخ اٌّىصً 

 ِذبضشا وِشبسوب 



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 
15 

دوسح تذسَجُخ اٌىتشؤُخ / تىظُف ِٕصخ 

Edmodo  االٌىتشؤُخ ػٓ ثؼذ 

ػٍىَ جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ   0202

 اٌذبعىة واٌشَبضُبد 

 ِشبسن 

16 
وسشخ ػًّ اٌىتشؤُخ / اٌتذًٍُ 

-HPIC.UV)اٌىُُّبئٍ االٌٍ ثتمُٕبد 

VIS)  

جبِؼخ اٌفٍىجخ / وٍُخ اٌؼٍىَ  0202

 اٌتطجُمُخ 

 ِشبسن 

17 

 The link between ٔذوح ػٍُّخ / 

SARS and some chronic 

diseases and how to reduce 

this challenge 

جبِؼخ اٌفٍىجخ / وٍُخ اٌؼٍىَ  0202

 طجُمُخاٌت

 ِشبسن 

18 

جبِؼخ اٌّىصً /وٍُخ  0202 دوسح / تُّٕخ اٌّهبساد اإلداسَخ 

وااللتصبد / ِىتت اإلداسح 

 ؼٍُُ اٌّغتّش اٌت

 ِذبضش 

19 

وسشخ ػًّ تذسَجُخ / اٌىىسؤب 

 واالشبػخ : تذشَش  إٌفظ ِٓ اٌخىف 

جبِؼخ اٌذّذأُخ / ِىتت   0202

سئُظ اٌجبِؼخ / لغُ اٌتؼٍُُ 

 اٌّغتّش

 سن ِشب

20 

وسشخ ػٍُّخ / تفؼًُ االلتصبد اٌؼشالٍ 

 فٍ ظً جبئذخ وىسؤب 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ   0202

االداسح وااللتصبد /لغُ 

 االلتصبد

 ِشبسن 

21 
/ اٌشؤَخ اٌتغىَمُخ ٌّٕظّبد  ٔذوح ػٍُّخ

 االػّبي ِب ثؼذ جبئذخ وىسؤب 

جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ  0202

/ لغُ االداسح وااللتصبد

 ىَكإداسح اٌتغ

 ِشبسن 

22 
ٔذوح ػٍُّخ / دوس تمُٕبد اٌّؼٍىِبد 

واالتصبالد فٍ إداسح اصِخ فبَشوط 

 وىسؤب 

 جبِؼخ اٌّىصً/ وٍُخ 0202

اإلداسح وااللتصبد / لغُ 

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اإلداسَخ 

 ِشبسن 

23 
اوبدَُّخ اٌصذالخ اٌذوٌُخ  0202 اوبدَُّخ /اٌتبهًُ واٌتطىَش  وسشخ 

 /ٍِّىخ اٌغىَذ 

 دضىس 



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 
24 

جبِؼخ اٌّىصً /وٍُخ  0202  / اإلداسح اٌىعطً  دوسح

اإلداسح وااللتصبد / ِىتت 

 ؼٍُُ اٌّغتّشتاٌ

 ِذبضش 

25 
وسشخ ػًّ / اٌُخ ٍِئ اعتّبسح اٌتمىَُ 

 اٌضىاثظ واٌتؼٍُّبد  –اٌغٕىٌ 

جبِؼخ اٌّىصً /وٍُخ  0202

/ ضّبْ اإلداسح وااللتصبد

 اٌجىدح واألداء اٌجبِؼٍ 

 ِشبسن

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 مجعية اهلالل االمحر العراقي ِتبثؼخ اٌطالة واسشبدهُ

 مديرية زراعة نينوى ِتبثؼخ طالة اٌتذسَت اٌصُفٍ           

 مديرية ماء وجماري نينوى  

 قةذوخاصةذشركاتذومؤدداتذحؽومزياراتذعؾؿقةذذل املشاركةذيفذتشجريذالؽؾقةذذذذذذذذذذذ

 ػةعوائلذاملتعػالوااليتامذدورذلتوزيعذاملداعداتذذمشاركةذيفذتوزيعذاملداعداتذاإلندانقةذ

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
اٌتىجهبد اٌجُئُخ اٌخضشاء ودوسهب فٍ تؼضَض 

 د اٌتغىَمُخاالتصبال

 

 0222 تُّٕخ اٌشافذَٓ

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 2.  

0.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1 
ِٓ ػُّذ وٍُخ االداسح     ( وتت شىش وتمذَش3)

 وااللتصبد
 0222-0220 داسح وااللتصبدوٍُخ اال

2 
ِٓ ػُّذ وٍُخ االداسح     ( وتت شىش وتمذَش3)

 وااللتصبد
 0229-0222 وٍُخ االداسح وااللتصبد

3 
ِٓ ػُّذ وٍُخ االداسح     ( وتت شىش وتمذَش2)

 وااللتصبد
 0222-0229 وٍُخ االداسح وااللتصبد

4 
ِٓ ػُّذ وٍُخ االداسح     ( وتت شىش وتمذَش2)

 بدوااللتص
 0220-0222 وٍُخ االداسح وااللتصبد

5 
ِٓ ػُّذ وٍُخ االداسح     ( وتت شىش وتمذَش2)

 وااللتصبد
 0222-0220 وٍُخ االداسح وااللتصبد

6 
وتت شىش وتمذَش ِٓ ػُّذ وٍُخ االداسح    ( 3)

 وااللتصبد
 0202-0202 وٍُخ االداسح وااللتصبد

5 
ُ اٌغُذ وصَش اٌتؼٍُ وتت شىش وتمذَش ِٓ (0)

 اٌؼبٌٍ واٌجذج اٌؼٍٍّ 
 0202-0202 ِىتت اٌىصَش 

 0202-0202 سئبعخ جبِؼخ اٌّىصً  ( وتت شىش وتمذَش ِٓ  اٌغُذ سئُظ اٌجبِؼخ 0) 6

 



 

 

 وسارة انخعهيى انعبني وانبحث انعهًي

 جبيعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصبد

   شعبت ضًبٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

  

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1 /  

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اٌٍغخ اٌؼشثُخ  .1

 ٍغخ االٔىٍُضَخاٌ .2

3.  

             

 .CDيخى حظهيى َظخت عهً يالحظت: 


