
 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

  

 

 واٌعٍُّخ خاٌزارُ حاٌغُش
 

 

 

 

 ِٕزس خضش َعمىة آوىة اٌّهزذٌ ُ:ــــــــــاالعــ

 72/2/7722 :دربسَخ اٌُّـال

 اٌّىصً :ِىبْ اٌىالدح

 ِزضوط اٌحبٌخ اٌضوجُخ:

 3 :ذد األوالدــعـــ

 إداسح اٌزغىَك :صـصـخـزــاٌ

 أعزبر ِغبعذ :اٌذسجخ اٌعٍُّخ

 إٌّصت:

 رذسَغٍ عٕىاْ اٌعًّ:

 هبرف اٌعًّ:

 777032277730220 اٌّىثبًَ:

 muntheralmuhtady33@gmail.com:ىزشؤٍاإلٌاٌجشَذ 

 https://www.researchgate.net/profile/dmndhr_almhtdy:ساثظ اٌصفحخ اٌشخصُخ

arid.my/0003-5151 

 إداسح اٌزغىَك -إداسح األعّبي اٌزخصصبد اٌّهزُ ثهب:

 

 



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 اٌّؤهالد اٌعٍُّخ :أوالا   

 

 خاٌذسج

 اٌعٍُّخ

 اٌزبسَخ خاٌىــٍُــــ خاٌجبِع

 7777 وٍُخ اإلداسح وااللزصبد اٌّىصً ثىبٌىسَىط

 5/5/7773 وٍُخ اإلداسح وااللزصبد اٌّىصً اٌّبجغزُش

 77/77/7777 اإلداسح وااللزصبدوٍُخ  اٌّىصً اٌذوزىساٖ

 ------------ -------------- ------- أخشي

 اًٌ –اٌفزشح ِٓ  خاٌجه خاٌىظُف د

 ٌعًّهُئخ ا عمذِىظف  7
داس اثٓ األصُش ٌٍطجبعخ 

 / جبِعخ اٌّىصًوإٌشش
7/7/7773-37/0/7773 

 عمذ وصاسٌِىظف  7
داس اثٓ األصُش ٌٍطجبعخ 

 / جبِعخ اٌّىصًوإٌشش
7/8/7773-77/77/7775 

3 
ِذَش ِعشض اٌجُع 

 اٌّجبشش

داس اثٓ األصُش ٌٍطجبعخ 

 /جبِعخ اٌّىصً وإٌشش
77/77/7775-5/0/7773 

3 
ِعبوْ ِذَش داس اثٓ األصُش 

 ٌٍطجبعخ وإٌشش االداسٌ

داس اثٓ األصُش ٌٍطجبعخ 

 وإٌشش/جبِعخ اٌّىصً 
7/7/7777-3/5/7773 

5 
ِذَش وحذح اٌجُع اٌّجبشش 

 ٌٍىزبة اٌجبِعٍ

دَىاْ سئبعخ جبِعخ 

 اٌّىصً
78/8/7772 -7/2/7777 

0 
داس اثٓ وحذح ِذَش 

 األصُش ٌٍطجبعخ وإٌشش

دَىاْ سئبعخ جبِعخ 

 اٌّىصً
77/2/7777- 77/5/7777 



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 

ا    : اٌزذسط اٌىظُفٍصبُٔب

ا    : اٌزذسَظ اٌجبِعٍصبٌضب

 اًٌ -ِٓ اٌفزشح اٌجبِعخ اٌجهخ )اٌّعهذ / اٌىٍُخ( د

 اٌّىصً وٍُخ اإلداسح وااللزصبد 1
73/77/7775 

 وٌحذ اِْ

ا    لّذ ثزذسَغهب ٍ: اٌّمشساد اٌذساعُخ اٌزساثعب

 اٌغٕـــــخ اٌّـــــبدح اٌمغـــُ د

 عٍىن اٌّغزهٍه إداسح اٌزغىَك 7

7777-7777 

7777-7773 

7773-7773 

7770-7772 

 7772-7770 اٌزغىَك اٌعبٌٍّ إداسح اٌزغىَك 7

 اعزشارُجُبد اٌزغىَك إداسح اٌزغىَك 3

7770-7772 

7772-7778 

7778-7777 

7777-7777 

7777-7777 

7777-7777 

 7772-7770 ِعبصشحدساعبد رغىَمُخ  إداسح اٌزغىَك 3

 7778-7772 إٌّشآد اٌّزخصصخاٌزغىَك فٍ  إداسح اٌزغىَك 5

2 
ِذَش وحذح داس اثٓ 

 األصُش ٌٍطجبعخ وإٌشش

دَىاْ سئبعخ جبِعخ 

 اٌّىصً
72/7/7777-37/8/7777 

 - 7775/  73/77 اإلداسح وااللزصبدوٍُخ  رذسَغٍ 8



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
 حمىق اإلٔغبْ إداسح األعّبي 0

7775-7770 

7770-7772 

 7778-7772 إِذاداد إداسح األعّبي 2

 7772-7770 إداسح اٌزغىَك إداسح األعّبي 8

 7772-7770 ثحىس اٌزغىَك إداسح األعّبي 7

 اٌزغىَك واٌزجبسح اإلٌىزشؤُخ اٌّحبعجخ 77

7777-7777 

7777-7773 

7773-7773 

7770-7772 

7772-7778 

7778-7777 

7777-7777 

7777-7777 

77 
اٌّؤعغبد  إداسح

 اٌغُبحُخ واٌفٕذلُخ
 داسح اٌفٕبدقإ

7770-7772 

7772-7778 

7778-7777 

7777-7777 

7777-7777 

77 
اٌّؤعغبد  إداسح

 اٌغُبحُخ واٌفٕذلُخ
 7772-7770 عٍىن اٌغبئحداسح إ

73 
إداسح اٌّؤعغبد 

 ٕذلُخاٌغُبحُخ واٌف
 اٌزغىَك اٌغُبحٍ

7772-7778 

7778-7777 

7777-7777 

7777-7777 

73 
اٌعٍىَ اٌّبٌُخ 

 واٌّصشفُخ
 7772-7770 اٌزجبسح اإلٌىزشؤُخ



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
75 

دساعبد عٍُب/ ِبجغزُش 

 إداسح األعّبي
 اٌزغىَك

7772-7778 

7778-7777 

7777-7777 

70 
دساعبد عٍُب/ ِمبصخ 

 دوزىساٖ اداسح االعّبي
 7777-7777 اٌزغىَك

72 
 دساعبد عٍُب/ ِمبصخ

 ِبجغزُش إداسح اٌزغىَك
 7777-7777 اٌزغىَك اإلٌىزشؤٍ

78 
ِبجغزُش دساعبد عٍُب/ 

 إداسح اٌزغىَك
 7777-7777 أٔظّخ ِعٍىِبد رغىَمُخ

77 
دساعبد عٍُب/ ِمبصخ 

 ِبجغزُش اداسح اٌزغىَك
 7777-7777 اٌّغزهٍهعٍىن 

77 
دساعبد عٍُب/ ِبجغزُش 

 اداسح اٌزغىَك
 7777-7777 عٍىن اٌّغزهٍه

 

ا:    عٍُهب ذاٌزٍ أششف( اٌّبجغزُش سعبئً،اطشوحبد اٌذوزىساٖ)خبِغب

 اٌغٕــخ ُـــاٌمغ األطشوحخ أو اٌشعبٌخ اعُ د

7 

إسهام المسؤولية االجتماعية في استقطاب الكوادر 
 رسالة دبموم /النسوية التمريضية

 
 7773-7773 إداسح األعّبي

7 
تسويق المنتجات الخضراء )الصديقة لمبيئة( وتأثيرها 

 7778-7772 إداسح األعّبي / رسالة دبموم عمى الحصة السوقية



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 

3 

األهمية النسبية لتفضيالت الزبائن لمنافع بطاقات 
رسالة  نية وأنشطة متاجر المفرد/الدفع اإللكترو 

 ماجستير
 7777—7778 األعّبيإداسح 

3 

شبكات التواصل االجتماعي وإسهامها في تعزيز الوعي 
المعلوماتي/ دراسة استطالعية آلراء عينة من أعضاء 

الهيأة التدريسية في كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 
 الموصل

 7777-7777 إداسح األعّبي

5 

 وعٍ رعضَض فٍ واعهبِهب االٌىزشؤُخ اٌزشوَجُخ اٌحّالد

 / 19 - وىفُذ جبئحخ ظً فٍ اٌغزائُخ ٌٍّٕزجبد اٌّغزهٍه

 ِذَٕخ فٍ اٌّغزهٍىُٓ ِٓ عُٕخ ءاِس اعزطالعُخ عخسا د

 اٌّىصً

 7777-7777 اداسح االعّبي

0 
اٌضمبفخ اٌزغىَمُخ واعهبِهب فٍ اععبد اٌضثىْ / دساعخ 

اعزطالعُخ فٍ عذد ِٓ اٌششوبد اٌّضودح ٌخذِبد 

 وىسدعزبْ اٌعشاقاالٔزشٔذ فٍ الٍُُ 

 7777-7777 اداسح اٌزغىَك

2 
ِهبساد سجبي اٌجُع ودوسٖ فٍ رعضَض عّعخ اٌششوبد 

اٌذوائُخ/ دساعخ اعزطالعُخ الاء عُٕخ ِٓ اٌصُذٌُبد فٍ 

 ِذَٕخ اٌّىصً

 7777-7777 اداسح اٌزغىَك

8 
عزجبلٍ ودوسٖ فٍ رعضَض اٌحصخ اٌغىلُخ/ اٌزغىَك اال

ِٓ اٌششوبد االٔزبجُخ ِجّىعخ دساعخ اعزطالعُخ فٍ 

 فٍ اٌعشاق

 7777-7777 اداسح اٌزغىَك

7 
رٕشُظ اٌحشوخ رغىَك اٌخذِبد اٌزشفُهُخ ودوسهب فٍ 

اٌغُبحُخ / دساعخ اعزطالعُخ فٍ ِصُف عىالف 

 اٌغُبحٍ فٍ ِذَٕخ دهىن

 7777-7777 اداسح اٌزغىَك

 

 

 



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

ا:     فُهب ذاٌزٍ شبسواٌعٍُّخ وإٌذواد اٌّؤرّشاد عبدعب

نوع  انعقادىامكان  السنــة العنوان ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 

المــــ تمر العممــــ  الــــدول  الاالــــثس لدارة ا زمــــات وســــب  
ـــرة  فـــ  جامعـــة  9116نيســـان  15-14مواجيتيـــا / لمةت

 كمية اإلدارة واالقتصاد. -السميمانية

 باحث ةجامعة السميماني 9116

2 

الرياض س  الم تمر الدول  حول التسويق واالستامار

تحسين  داء الم سسات االقتصادية ودعم الحترافية 

 9115اكتوبر  01-96الم سسات الرياضية لمةترة من 

9115 
/ 9جامعة البميدة

 الجزائر
 باحث



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 

3 

الممتقى العمم  الدول  "دور االبتكار التسويق  ف  ترقية 

أداء الم سسات" المنعقد ف  كمية العموم االقتصادية 

وعموم التسيير ف  جامعة جيالل  ليابس والتجارية 

نوفمبر  94-93سيدي بمعباس/ الجزائر لمةترة من 

 م.9110

 باحث الجزائر 9110

4 

تحديات عم  الم تمر العمم  السنوي السادس 

المنظمات العراقية ف  ظ  متطمبات البنى التحتية 

 والتنمية االقتصادية

9110 

جامعة الموص / 

كمية اإلدارة 

 واالقتصاد

 باحث

5 
الم تمر العمم  السنوي الخامس الريادة وذكاء ا عمال 

 ف  المنظمات العراقية
9119 

جامعة الموص / 

كمية اإلدارة 

 واالقتصاد

 باحث

 9119/ 2/ 11-10 الترويج ف  التسويق الدوائ "ندوة 6
جامعة الموص / 

 كمية الصيدلة

 باحث

7 
ف  ظ  المشكالت  ندوة ف  حماية المستيمك العراق 

 المعاصرة
9115 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
 9115/ 91/9 ندوة" الكيرباء خدمة وجباية" 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث

8 
ورشة عم  "االستخدام االما  لممياه باعتماد مةاىيم 

 تسويقية معاصرة" قسم ادارة التسويق
9/2/9115 

الموص / جامعة 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 لجنة عممية

9 
ورشة عم  "التسويق الدوائ  ف  محافظة نينوى س 

 الواقع وسب  النيوض"
12/11/9115 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 لجنة عممية

10 
ندوة" النيوض االقتصادي لمحافظة نينوى ومجاالت 

 الدعم الدول س الممكنات"
91/1/9116 

الموص /  جامعة

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

اقامة معرض 

 كتاب

 9/2/9116 ورشة عم  "ادارة النتاجات العممية" 11

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 لجنة عممية

12 

Workshop in "developing and promoting 

the agriculture and economical sector in 

Nineveh province" 

29-30 

October/2019 

Mercy hands for 

humanitarian 

Aid 

Research 

13 
ورشة عم  "تنشيط العم  الخيري ف  محافظة نينوى 

 باعتماد التسويق الخيري" قسم ادارة التسويق
9/19/9116 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 لجنة عممية

14 
ف  ندوة "ر ية ادارية لواقع وتجارب المدارس ا ىمية 

 محافظة نينوى"
94/19/9115 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 لجنة عممية



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
15 

ندوة "النيوض االقتصادي لمحافظة نينوى ومجاالت 

 الدعم الدول  والممكنات" قسم االقتصاد
91/1/9116 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث

16 
وكمية التموث ندوة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 البيئ  ف  محافظة نينوى"
91/11/9116 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث

17 
ندوة "اإلدارة ا منية ف  محافظة نينوى" قسم ادارة 

 االعمال
01/19/9116 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث

18 

 الندوة العممية اإللكترونية الموسومة
ة المعمومات واالتصاالت ف  ادار "دور تقنيات 

 أزمة فايروس كورونا

19/1/9191 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث

19 
ورشة عم  بعنوان "متطمبات نجاح منصات التواص  

 االلكترون  مع الطمبة
91-1-9191 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث

20 

 الندوة العممية اإللكترونية 

 –اإلدارية لمواجهة أزمة وباء كورونا  السناريوهات

 -خارطة طريق لبناء المعالجات

93/1/9191 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث

21 
 الورشة العممية االلكترونية الموسومة

 تفعيل االقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا
94/1/9191 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 

22 

الورشة االلكترونية لقسم إدارة المؤسسات السياحية 

والفندقية)تداعيات جائحة كورونا عمى القطاع 

 السياحي(

14/2/9191 

جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 1باحث

23 
ة تدريبية لطمبة الدراسات العميا في كمية ر دو 

 99/3/9191 االدارة واالقتصاد
جامعة الموص / 

دارة اإلكمية 

 واالقتصاد

 باحث

 01/6/9191 دورة تدريبية بعنوان "اخالقيات المينة" 24
منظمة الصداقة 

 الدولية/ السويد
 باحث

25 
ورشة عم  بعنوان" المس ولية االجتماعية واالخالقية 

 ف  منظمات االعمال"
 باحث الكمية التقنية االدارية 9191/ 94/6

26 
سوق العم  ف  ظ  لقاء تدريب  بعنوان "متطمبات 

 جائحة كورونا"
14/11/9191 

منظمة الصداقة 

 الدولية/ السويد
 باحث

27 
ورشة عم  بعنوان "دور استراتيجيات التسويق ف  

 تحقيق المس ولية االجتماعية واالخالقية" 
19-1-9191 

الشبكة السويدية 

 العراقية/ السويد
 باحث

 9191-0-93 واستراتيجياتو"لقاء تدريب  بعنوان "ميارات التةاوض  28
منظمة الصداقة 

 الدولية/ السويد
 باحث

29 
الرؤية التسويقية لمنظمات ورشة عممية بعنوان "

 " االعمال ما بعد جائحة كورونا

 

2/1/9191 
جامعة الموص / 

دارة كمية اإل

 واالقتصاد

 باحث



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
 9191-1-01 لقاء تدريب  بعنوان "محتوى التسويق الرقم " 30

الصداقة منظمة 

 الدولية/ السويد
 باحث

 9191-3-11 ورشة عممية بعنوان "ادارة المكتبات" 31
البيت الاقاف / فرع 

 الموص 
 باحث

32 
دورة تدريبية بعنوان" فن لتسويق" ف  منظمة ريادة لبناء 

 القدرات
1/4 /9191 

منظمة ريادة لبناء 

 القدرات
 باحث

33 
"استراتيجيات التدريب الم تمر الدول  االول االفتراض  

 والتنمية المستدامة"
10-12-4-9191 

منظمة الصداقة 

الدولية بالتعاون مع 

 جامعة عمان العربية

 باحث

34 
التخطيط لتحسين واقع الخدمات ورشة عممية بعنوان "

 "الصحية

 

 

 باحث الكمية التقنية االدارية 11/11/9191

 األخرى: األنشطة العؾؿقة دابعًا 

 خارج الؽؾقة ل الؽؾقةخاد

 إقامة معارض الؽتب قامة معارض الؽتبإ

 أو تطوير التعؾقمثامـا: املشروعات البحثقة فى جمال التخصص خلدمة البقئة واجملتؿع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
 عناصر الرضا " المةيوم والقياس  "/ لطار فمسة  1

حدباء / كمية البحوث مستقبمية
 الجامعة/ الموص 

9112 

2 

توجيات المستيمكين لشراء السمع االستيالكية/ دراسة تحميمية 

 آلراء عينة من مستيمك  سمعة معم  ولدي

 

تنمية الرافدين/ كمية اإلدارة 
 / جامعة الموص واالقتصاد
 (51( العدد )02المجمد )

9113 

3 

أىمية استخدام نظام الترميز السمع  ف  زيادة كةاءة العم  
دراسة تطبيقية ف  معرض البيع المباشر ف  بيع المنتجات/ 
 ف  جامعة الموص 

تنمية الرافدين/ كمية اإلدارة 
 واالقتصاد/ جامعة الموص 

 (60( العدد )01المجمد )
9116 

4 
- Facebookلسيام موقع التواص  االجتماع  الـ 

ف  التسويق الريادي/ دراسة   -الصةحات الرياضية
 .استطالعية  حد ا ندية الرياضية العالمية كنموذج

مجمد وقائع الم تمر العمم  
السنوي الخامس/ كمية اإلدارة 
 واالقتصاد/ جامعة الموص 

9119 

5 
االبتكار ف  مجال ترويج ا نشطة والةعاليات الرياضية/ 

 دىوك الرياض .دراسة ميدانية ف  نادي 

مجمة االبتكار والتسويق/ 
جامعة جيالل  ليابس سيدي 

 الجزائر/ بمعباس
9110 

6 
اختبار مراح  الذكاء الرتب  لنوعية القيادات اإلدارية باعتماد 

, دراسة تطبيقية ف  المستشةيات الحكومية Ravensطريقة 
 بمدينة الموص 

مجمة تنمية الرافدين العدد 
كمية / (02( مجمد )110)

اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 
 الموص 

9110 

7 
سياميا ف  الحد من ا زمات  البنية التحتية الرياضية وا 

التسويقية/ دراسة ميدانية ف  عدد من ا ندية الرياضية ف  
 مدينة الموص .

مجمد وقائع الم تمر العمم  
السنوي السادس/ كمية اإلدارة 
 واالقتصاد/ جامعة الموص 

9110 



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 

8 
لدارة عالقات الجميور وعالقتيا ف  تعزيز مبادئ لدارة 

حالة دراسية آلراء عينة / الجودة الشاممة لأللعاب الرياضية
 .من جميور نادي اربي  الرياض  ف  محافظة اربي 

مجمة تنمية الرافدين العدد 
(/ كمية 02( مجمد )112)

اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 
 الموص 

9111 

9 
الرياض  النسوي ف  تحقيق أبعاد التسويق دور المنتج 

بالاقة/ دراسة استطالعية ف  نادي الةتاة الرياض  ف  مدينة 
 الموص .

مجمة تنمية الرافدين العدد 
(/ كمية 03( مجمد )113)

اإلدارة واالقتصاد/ جامعة 
 الموص 

9111 

11 

مدى اسيام العوام  الم ارة ف  اختيار الزبون قرار الشراء 
( ف  مدينة الموص / دراسة ميدانية عمى Hyundiaلسيارة )

 ( ف  مدينة الموص Hyundiaمستخدم  سارة )
مجمة كمية بغداد لمعموم 

 االقتصادية
9114 

11 
التخطيط االستراتيج  التسويق  ف  القطاع الرياض / دراسة 

 استطالعية ف  المنظمات الرياضية ف  محافظة دىوك
 9115 / الجزائر9جامعة البميدة

12 
لدارة ا زمات التسويقيةس مدخ  لتحسين واقع المنظمات 
الرياضية/ دراسة ف  نادي الموص  الرياض  ف  محافظة 

 نينوى/

مجمد وقائع الم تمر العمم  
الاالث/ اإلدارة واالقتصاد/ 

 جامعة السميمانية
9116 

13 
/ التسويق ف  ا داءدور ا نشطة التسويقية والرعاية الرياضية 

آلراء العاممين والجميور الرياض  ف  عدد من ا ندية دراسة 
 /الرياضية العراقية

ف  مجمة تنمية  منشور
( العدد 05المجمد ) الرافدين

اإلدارة واالقتصاد/ / (195)
 جامعة الموص 

9116 

14 
دور تطبيق استراتيجيات التسويق الحدياة ف  تعزيز قدرة 

( ف  Carrefourمتاجر المةرد/ دراسة ف  متجر )كارفور 
 .محافظة دىوك

مقبول لمنشر ف  مجمة تنمية 
اإلدارة واالقتصاد/ الرافدين /

 جامعة الموص 
9116 



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 

15 

الترويج االلكترون  الرياض  ودوره ف  جذب الجميورـ/ 
دراسة استطالعية ف  صةحة التواص  االجتماع  

 .)الةيسبوك( لنادي القوة الجوية الرياض  العراق 

 خضر الميتديأ.م.د. منذر 
 أ.د. أب  سعيد الديوه ج 

منشور ف  مجمة 
تكريت لمعموم 
االدارية 

واالقتصادية، العدد 
 (14( المجمد )20)

 /9191 

16 

 عمى المعتمدةت االستراتيجيا تعزيز ف  الرقم  التسويق دور
/ دراسة استطالعية ف  متجر العالمية ف  Ansoof مصةوفة

 مدينة الموص 

 يعقوبأ.م.د. منذر خضر 
 م.م. حربية عبدو عمر

منشور مجمة جامعة 
المانى لمعموم 

االدارية واالقتصادية 
العدد  (11المجمد )

(0) /9191 

17 

التسويق المستدام ودوره ف  االحتةاظ بالزبون/ دراسة ميدانية 
 ف  معم  البان الموص .

 أ.م.د. ليمى جار هللا خمي 
 أ.م.د. منذر خضر يعقوب

قبول نشر مجمة 
جامعة االنبار 

لمعموم االقتصادية 
 9191واالدارية / 

18 

امكانية تعزيز التجارة االلكترونية ف  ضوء تبن  التسويق 
التةاعم / دراسة استطالعية الراء عينة من متاجر الجممة 

 العاممة ف  مدينة الموص .

 أ.م.د. منذر خضر يعقوب
 م.م. شيماء ناظم حمدون 

مجمة تكريت لمعموم 
االدارية 

واالقتصادية، العدد 
( المجمد 23)
(14 /)9191 

19 

دور العالمة التجارية ف  تعزيز سمعة المنظمة التجارية/ 
دراسة استطالعية الراء عينة من موظة  دار ابن االاير 

 لمطباعة والتشر ف  جامعة الموص 

 الباحاةس عال احمد عبد العزيز
 أ.م.د. منذر خضر يعقوب

مجمة تكريت لمعموم 
االدارية 
المجمد  واالقتصادية،

(/ 23العدد ) (،14)
9191 



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 

21 

ميارات رجال ودورىا ف  تعزيز المكانة الذىنية/ دراسة 
 استطالعية الراء عينة من الصيادلة ف  مدينة الموص 

 الباحاةس عال احمد عبد العزيز
 أ.م.د. منذر خضر يعقوب

لمعموم  مجمة تكريت
االدارية 

واالقتصادية، العدد 
(24 /)9191 

21 

تأاير اسعاد الزبون ف  الحصة السوقية لمشركة/ دراسة 
 استطالعية ف  متجر فامم  مول ف  محافظة دىوك

 الباحاةس دالل عكيد خالد
 أ.م.د. منذر خضر يعقوب

مجمة تكريت لمعموم 
االدارية 

واالقتصادية، العدد 
(22 /)9191 

22 

الاقافة التسويقية ودورىا ف  تعزيز الميزة التنافسية/ دراسة 
استطالعية ف  شركة نوروز المزودة لخدمات االنترنت ف  

 مدينة دىوك

 الباحاةس دالل عكيد خالد
 أ.م.د. منذر خضر يعقوب

قبول نشر مج  
تنمية الرافدين/ كمية 
االدارة واالقتصاد/ 

9191 

23 

اار الوع  االستيالك  ف  ترشيد قرارات الشراء/ دراسة 
استطالعية الراء عينة من المرتادين الى متجر كارفور ف  

 مدينة دىوك

 الباحثس انور صديق شريف
 أ.م.د. منذر خضر يعقوب

مجمة تكريت لمعموم 
االدارية 

واالقتصادية، العدد 
(21 /)9191 

24 

اسيام الحمالت الترويجية االلكترونية ف  تعزيز جودة 
الخدمات الصحية/ دراسة استطالعية الراء عينة من موظة  

 دائرة صحة نينوى ف  مدينة الموص 

 الباحثس انور صديق شريف
 أ.م.د. منذر خضر يعقوب

قبول نشر مج  
تنمية الرافدين/ كمية 
االدارة واالقتصاد/ 

9191 
 هلقئات العؾؿقة احملؾقة والدولقةاعضوية  :تادعا 

 في قسن إدارة التسىيق العلويتعضى اللجنت  .1

 في قسن إدارة التسىيق عضى اللجنت االهتحانيت .2

 عضى هجلس إدارة دار ابن األثير للطباعت والنشر في جاهعت الوىصل .3

 عضى لجنت انضباط الطلبت في كليت اإلدارة واالقتصاد .4

 واالقتصادعضى لجنت إعوار كليت اإلدارة  .5

 عضى ارتباط الفريق الىزاري للتعلين االلكتروني .6



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 عضى لجنت االتالف الوركسيت في رئاست جاهعت الوىصل. .7 

 

 ذفادات التؼديرواجلوائز ، كتب الشؽرعاذرًا:  

 السنة الجية المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشيادة التقديرية ت

 كتب الشكر:

7.  
وزارة التعميم العال   العال  والبحث والعمم مكتب السيد وزير التعميم 

 والبحث العمم 
 م91-4-9114
 م13-5-9114

7.  
الســــيد مـــــدير دار ابـــــن ا ايـــــر لمطباعـــــة والنشـــــر فـــــ  جامعـــــة 

 الموص 
اير لمطباعة دار ابن ا 

 والنشر
 م1-6-9113

3.  
وزارة التعميم العال   مكتب السيد وكي  وزير التعميم العال  والبحث والعمم 

 والبحث العمم 
 م15-6-9113

 م9113-19-19 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .3

 م9115-9-93 دارة واالقتصادكمية اإل عمالرئيس قسم لدارة ا   .5

 م9115-3-9 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .0

 9116-11-92 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .2

 9111-2-91 دارة واالقتصادة اإلكمي ة اإلدارة واالقتصادالسيد عميد كمي  .8

 م9111-3-11 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .7

 م9111-0-1 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .77

 م9111-2-92 دارة واالقتصادكمية اإل إلدارة واالقتصادالسيد عميد كمية ا  .77

 م9111-4-15 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .77

73.  
 م9111-6-3 جامعة الموص  السيد مساعد رئيس جامعة الموص  لمش ون العممية



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
73.  

 م9111-11-14 جامعة الموص  السيد مساعد رئيس جامعة الموص  لمش ون اإلدارية

 م9119-9-94 دارة واالقتصادكمية اإل إلدارة واالقتصادالسيد عميد كمية ا  .75

 م9119-1-15 دارة واالقتصادكمية اإل إلدارة واالقتصادالسيد عميد كمية ا  .70

72.  
 9110-9-19 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد

78.  
 9110-2-91 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد

77.  
 م9110-4-9 الموص جامعة  السيد رئيس جامعة الموص 

77.  
 م9110-4-11 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد

77.  
وزارة التعميم العال   مكتب السيد وزير التعميم العال  والبحث العمم 

 والبحث العمم 
14-4-9110 

77.  
اير لمطباعة دار ابن ا  السيد رئيس مجمس ادارة دار ابن ا اير لمطباعة والنشر

 والنشر
 م12-19-9110

 9110-19-16 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .73

 م9110-19-01 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .73

 م9111-0-15 ةكمية القمم الجامع السيد معاون كمية القمم الجامعة / كركوك  .75

 م9111-0-94 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .70

 9114-4-6 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .72

 9114-11-9 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .78

 9114-19-14 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .77

 9114-19-91 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .37

 9115-1-5 واالقتصاد اإلدارةكمية  السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .37



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 9115-1-91 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .37 

 9115-0-16 واالقتصاد اإلدارةكمية  السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .33

 9115-1-0 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .33

 9115-1-5 واالقتصاد اإلدارةكمية  السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .35

 9115-2-94 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .30

 9115-3-3 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .32

 9115-4-9 دارة واالقتصادكمية اإل السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .38

 19/11/9115 كمية اآلداب كمية اآلداب ف  جامعة الموص السيد عميد   .37

 19/19/9115 كمية اإلدارة واالقتصاد دالسيد عميد كمية اإلدارة واالقتصا  .37

 01/19/9115 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .37

 5/1/9116 كمية اإلدارة واالقتصاد السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .37

 2/9/9116 كمية اإلدارة واالقتصاد اإلدارة واالقتصاد السيد عميد كمية  .33

 15/0/9116 جامعة الموص  السيد رئيس جامعة الموص   .33

 91/4/9116 جامعة الموص  السيد مساعد رئيس الجامعة لمش ون اإلدارية  .35

 6/11/9116 جامعة الموص  السيد مساعد رئيس الجامعة لمش ون اإلدارية  .30

 4/11/9116 جامعة الموص  اإلدارة واالقتصادالسيد ع/ عميد كمية   .32

 15/11/9116 جامعة الموص  السيد ع/ عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .38

 99/1/9191 جامعة الموص  السيد عميد كمية اإلدارة واالقتصاد  .37

57.  
اشارة الى كتاب وزارة  السيد رئيس جامعة الموص 

 التعميم العال 
16/2 /9191 

 14/3/9191 جامعة الموص  االدارة واالقتصادالسيد عميد كمية   .57

52.  
 12/4/9191 عن لجنة االنضباط السيد عميد كمية االدارة واالقتصاد



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
 

 
53.  

االرتقاء بالعممية التعميمية  السيد رئيس جامعة الموص 
 9191-9116لمعام 

96/4 /9191 

54.  
 01/6/9191 الجامعة التقنية الشمالية السيد عميد الكمية التقنية االدارية

55.  
طبع كتاب التسويق  السيد رئيس جامعة الموص 

 الرياض 
91/11/9191 

50.  
عن كتاب الوزير  السيد رئيس جامعة الموصل

 بمناسبة يوم المعمم
11/3 /2121 

52.  
فعاليات الندوة العممية  السيد عميد كمية االدارة واالقتصاد

 االفتراضية
12/4/2121 

58.  
السويدية مؤتمر الشبكة  السيد رئيس جامعة نينوى 

 العراقية
2121 

57.  
عن كتاب معالي السيد  السيد رئيس جامعة الموصل

 الوزير
17/8/2121 

07.  
الجهود المبذولة في  السيد رئيس جامعة الموصل

 طبع كتاب الترقيات
23/8/2121 

 

 السنة الجية المانحة  ت

 شهادات التقدير:

  ومشاركة وحضور ف  شيادات تقديريةو  مشاركات مجموعة 1
 وورش وندوات ودورات تدريبية عممية وانسانية م تمرات

(021) 

جامعة الموص  
 والجامعات العراقية

9115- 9191 

 

 

 



 

 

 وصاسح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 جبِعخ اٌّىصً

 وٍُخ االداسح وااللزصبد

  شعجخ ضّبْ اٌجىدح ورمىَُ االداء
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