
 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 
 

 

 خاٌزار١ حاٌغ١ش

 

 

 
 

 لشؼخ  طٛث١ب عُٙ حبصَ ٔغ١ت       ُ:ــــــــــاالعــ

 3891-31-31:دربس٠خ ا١ٌّـال

 ِٛطً :ِىبْ اٌٛالدح

 ِزضٚط اٌحبٌخ اٌضٚع١خ:

 ال ٠ٛعذ:ذد األٚالدــػـــ

 ِبعغز١ش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ  :ضـظـخـزــاٌ

 ----:ّٕظتاٌـ

 ِذسط ِغبػذ اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ:

 لغُ إداسح اٌزغ٠ٛك -و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد -عبِؼخ  اٌّٛطً ػٕٛاْ اٌؼًّ:

 ٘برف اٌؼًّ:

 ----   اٌّٛثب٠ً:

 saham_hazem@uomosul.edu.iq :اإلٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ

 :ساثظ اٌظفحخ اٌشخظ١خ

 اٌؼٍَٛ االداس٠خ –رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  -ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ  اٌزخظظبد اٌّٙزُ ثٙب:

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 
 اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ :أٚالا  

 

ا     : اٌزذسط اٌٛظ١فٟصب١ٔب

 

ا    اٌغبِؼٟ : اٌزذس٠ظصبٌضب

 اٌٝ -ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ اٌغٙخ )اٌّؼٙذ / اٌى١ٍخ( د

 ٌحذاالْ -1131 اٌّٛطً و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد 1

 1132-1132 اٌحّذا١ٔخ و١ٍخ اٌزشث١خ  2

 

 

 

 

 

 

 خاٌذسع

 اٌؼ١ٍّخ

 اٌزبس٠خ خاٌىــ١ٍــــ خاٌغبِؼ

 1112 ٚااللزظبداالداسح  عبِؼخ اٌّٛطً ثىبٌٛس٠ٛط

 1131-1-39 االداسح ٚااللزظبد عبِؼخ اٌّٛطً اٌّبعغز١ش

 اٌٝ -اٌفزشح ِٓ  خاٌغٙ خاٌٛظ١ف د

 1133-1112 عبِؼخ اٌّٛطً/االداسح ٚااللزظبد ثبحش .َ 3

 االْ -1131 عبِؼخ اٌّٛطً/االداسح ٚااللزظبد ِذسط  ِغبػذ 1



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 
ا    لّذ ثزذس٠غٙب ٟ: اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزساثؼب

 اٌغٕـــــخ اٌّـــــبدح اٌمغـــُ د

  Excel 1131-1131حبعٛة إداسح اػّبي 3

 

 Access 1131-1131حبعٛة  إداسح اػّبي 1 1139

 Excel 1131-1131حبعٛة إداسح اػّبي 1

 Access 1131-1131حبعٛة  إداسح اػّبي 1

 1132-1135 ٔظُ دػُ اٌمشاساد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ 5

 1132-1135 حبعٛة اداسح طٕبػ١خ 2

 Access 1135-1132حبعٛة   االػّبياداسح  2

 1132-1135 حبعٛة اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظش٠خ 9

 1132-1132 حبعٛة اٌظٕبػ١خ سحااد 8

 Access 1132-1132حبعٛة  اداسح االػّبي  31

 1132-1132 حبعٛة اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ 33

 1132-1132 اٌّزىبٍِخ خاالرظبالد اٌزغ٠ٛم١  اداسح اٌزغ٠ٛك 31

31 
 اداسح اٌزغ٠ٛك

 1132-1132 اٌزغ٠ٛم١خلٛاػذ اٌج١بٔبد 

31 
 اداسح اٌزغ٠ٛك

 1132-1135 اداسح ػاللبد اٌضثْٛ

 1139-1132 لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزغ٠ٛم١خ اداسح اٌزغ٠ٛك 35

32 
 اداسح اٌزغ٠ٛك

 1139-1132 اداسح ػاللبد اٌضثْٛ

32 
 اداسح اٌزغ٠ٛك

 Word- Excel 1139-1138حبعٛة 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 39 
اداسح اٌّؤعغبد اٌغ١بح١خ 

 Excel 1139-1138حبعٛة  ٚاٌفٕذل١خ

38 
 اداسح اٌزغ٠ٛك

 Minitab-spss 1138-1111حبعٛة 

11 
 اداسح اٌزغ٠ٛك

 Word- Excel 1138-1113حبعٛة 

13 
 اداسح اٌزغ٠ٛك

 1113-1111 لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزغ٠ٛم١خ 

 

ا:    ػ١ٍٙب ذاٌزٟ أششف( اٌّبعغز١ش سعبئً ،اطشٚحبد اٌذوزٛساٖ)خبِغب

 اٌغٕــخ ُـــاٌمغ أٚ اٌشعبٌخ األطشٚحخ اعُ د

3 - - - 

 

ا:    ف١ٙب ذاٌزٟ شبسواٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد عبدعب

 ٔٛع اٌّشبسوخ  ِىبْ أؼمبد٘ب اٌغٕــخ اٌؼٕٛاْ د

) ثحش / ثٛعزش 

 حضٛس(

1 

–نغام الدجل الظبي االلكتروني 
مدخل لتظبيق اإلدارة االلكترونية 

 )أّٛرط ِمزشػ ( السعاصرة

1131 
، ٌجٕبْ -غٕبْاٌ عبِؼخ

 ِؤرّش
 ثبحش

2 

انعكاسات جهدة ترسيم نغام 
السعمهمات اإلدارية في تحقيق 

أهداف الشغام دراسة استظالعية 
في عيشة من وحدات اإلدارية في 

 بعض كميات جامعة السهصل

1131 
 عبِؼخ ع١ٙبْ، اسث١ً

 ِؤرّش
 ثبحش



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

3 
اٌضب١ٔخ ٌمغُ ٔظُ  ٚسشخ ػًّ

 اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ
 حضٛس ٔظُ اٌّؼٍِٛبدلغُ  1131

4 
االٌٚٝ ٌمغُ اداسح  ٚسشخ ػًّ

 اٌزغ٠ٛك
 ٚسلخ ثحض١خ لغُ اداسح اٌزغ٠ٛك 1131

5 
اٌضبٌضخ ٌمغُ اداسح   ٚسشخ ػًّ

 اٌزغ٠ٛك
 ٚسلخ ثحض١خ لغُ اداسح اٌزغ٠ٛك 1139

2 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ 

ٌٕمبثخ االوبد١١ّ٠ٓ اٌؼشال١١ٓ ِشوض 

 اٌزط٠ٛش االعزشار١غٟ االوبد٠ّٟ 

 –عبِؼخ طالػ اٌذ٠ٓ  1111

 اسث١ً

 حضٛس

2 

أظّخ اداسح اٌزؼ١ٍُ  –ٚسشخ اٌؼًّ 

 االٌىزشٟٚٔ

 حضٛس اسث١ً-عبِؼخ طالػ اٌذ٠ٓ  1111

9 
اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ االفزشاضٟ 

 االٚي

 حضٛس online عبِؼخ اٌمبع١خ 1111

8 
ٔذٚح فٟ فشع اٌؼمبل١ش ٚإٌجبربد 

 اٌطج١خ فٟ و١ٍخ اٌظ١ذٌخ 

  حضٛس و١ٍخ اٌظ١ذٌخ  1138 

31 

إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌشاثؼخ فٟ و١ٍخ 

 ػٍَٛ اٌحبعجبد ٚاٌش٠بض١بد 

و١ٍخ ػٍَٛ اٌحبعجبد  1138

 ٚاٌش٠بض١بد 

 حضٛس

33 

ِؤششاد  إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ ٔحٛ

ػ١ٍّخ ِٚٛضٛػ١خ ٌغٛدح إٌشش 

 اٌؼٍّٟ 

و١ٍخ ػٍَٛ اٌحبعجبد  1138

 ٚاٌش٠بض١بد 

 حضٛس

31 

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ 

ٚو١ّخ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ ِحبفظخ 

 ٜٕٛ١ٔ 

 ثبحش و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد 1138

31 

ٔذٚح ػٓ االداسح اال١ِٕخ فٟ 

 ِحبفظخ ١ٕٜٔٛ ٚعجً رط٠ٛش٘ب 

 ثبحش االداسح ٚااللزظبدو١ٍخ  1138



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

31 

ٔذٚح ػٓ دٚس رم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد 

ٚاالرظبالد فٟ اداسح اصِخ 

 فب٠شٚط وٛسٚٔب

 on و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد 1111

line  

 ثبحش

35 

إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ االصبس 

االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

 اٌّغزمج١ٍخ اٌّزٛلؼخ ٌٛثبء وٛسٚٔب 

و١ٍخ –عبِؼخ اٌفٍٛعخ  1111

 on line االداسح ٚااللزظبد

 حضٛس

32 
 حضٛس on line عبِؼخ اٌحّذا١ٔخ 1111 عّؼ١خ اٌشاعخ اٌزم١ٕخ اٌؼ١ٍّخ 

32 

اٌجطبٌخ فٟ  -إٌذٚح اٌغ٠ٕٛخ اٌضب١ٔخ

١ٕٜٔٛ االعجبة ٚاالصبس اٌّمبِخ ِٓ 

لجً ِشوض اٌششذ اٌّغزّؼٟ 

ٌالعزشبساد ٚاٌجحٛس ثبٌزؼبْٚ ِغ 

 عبِؼخ اٌّٛطً 

و١ٍخ  –اٌّٛطً عبِؼخ  1138

 االداسح ٚااللزظبد

  حضٛس

39 

ٚسشخ اٌؼًّ اعبثخ ػٓ 

االعزفغبساد اٌزٟ رخض إٌشش فٟ 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

1111 On line حضٛس 

38 
و١ف رحظً ػٍٝ  –ٚسشخ اٌؼًّ 

 ٚظ١فخ ٚرطٛس ػٍّه 

1111 On line حضٛس 

11 

حٛي إٌّظخ  –ٚسشخ اٌؼًّ 

االٌىزش١ٔٚخ ٌزغ٠ٛك إٌزبعبد 

اٌؼ١ٍّخ ِٓ لجً شؼجخ اٌشؤْٚ 

 اٌؼ١ٍّخ 

  حضٛس و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد  1111

13 
و١ف رغزضّش ٚلزه  –ٚسشخ اٌؼًّ 

 ٚرطٛس ٔفغه

2020 On line حضٛس 

11 

االعبثخ ػٍٝ  -ٚسشخ اٌؼًّ

االعزفغبساد ثخظٛص اسعبي 

 اٌجحٛس ٌٍّغالد اٌؼب١ٌّخ 

1111 On line حضٛس 

11 

ٚسشخ رٛط١ٓ اٌشٚارت اٌّمبِخ فٟ 

و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد ثبٌزؼبْٚ ِغ 

فشع –اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ 

ٜٕٛ١ٔ 

  حضٛس و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد 1138



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

11 

ٚسشخ ػٓ رٕش١ظ اٌؼًّ اٌخ١شٞ 

فٟ ِحبفظخ ١ٕٜٔٛ ثبػزّبد 

 اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ 

 ثبحش و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد 1138

15 

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ اَ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌزم١ٍذٞ

1111 On line حضٛس 

12 
ٚسشخ ِمبِخ فٟ عبِؼخ اٌحّذا١ٔخ 

 اٌىشٚٔب ٚاالشبػخ –

1111 On line حضٛس 

12 
 حضٛس On line 1111 ٚسشخ و١ٍخ ػٍَٛ اٌج١ئخ ٚرمبٔبرٙب 

19 
ٚسشخ ػّبدح و١ٍخ ٕ٘ذعخ إٌفظ 

 ٚاٌزؼذ٠ٓ فٟ عبِؼخ اٌّٛطً

1111 On line حضٛس  

18 

ٚسشخ و١ٍخ ػٍَٛ اٌحبعجبد 

 ٚاٌش٠بض١بد 

1111 On line حضٛس  

11 

–ٚسشخ ػ١ٍّخ فٟ لغُ االلزظبد 

رفؼ١ً االلزظبد اٌؼشالٟ فٟ ظً 

 عبئحخ وٛسٚٔب 

1111 On line حضٛس 

13 

ٚسشخ فٟ لغُ اٌزغ٠ٛك رٛظ١ف 

إٌّظبد االٌىزش١ٔٚخ فٟ رغ٠ٛك 

 إٌّزغبد اٌذ١ٌٚخ 

1111 On line حضٛس  

11 

ٚسشخ ِٓ لجً ػٍَٛ اٌحبعجبد 

رؼض٠ض دٚس اٌزشل١بد  –ٚاٌش٠بض١بد 

 فٟ ظً اٌحغش اٌظحٟاٌؼ١ٍّخ 

1111 On line حضٛس  

11 
ٚسشخ اٌؼًّ اٌّمبِخ ِٓ لجً 

 خطٛح 

 حضٛس on line و١ٍخ إٌٙذعخ 1138

11 
– ثغذاد -اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ 2020  3اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ

on line 

 حضٛس

15 
– ثغذاد -اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ 1111  1اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ

on line 

 حضٛس



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 
12 

– ثغذاد -اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ 1111 1اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ 

on line 

 حضٛس

12 
– ثغذاد -اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ 1111  1اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ

on line 

 حضٛس

19 
– ثغذاد -اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ 1120 5اٌفش٠ك اٌٛصاسٞ 

on line 

 حضٛس

18 
  حضٛس On line 0202 عبِؼخ إٌغف  -و١ٍخ اٌطٛعٟ

11 
 حضٛس On line 1111 عبِؼخ اٌىٛفخ 

13 
  حضٛس On line 1111 عبِؼخ اٌّٛطً  –طت االعٕبْ 

11 
  حضٛس On line 1111 عبِؼخ اٌّٛطً  –ػٍَٛ اٌحبعجبد 

11 
ٚسشخ اٌّٛعُ اٌضمبفٟ ٌمغُ ٔظُ 

 اٌّؼٍِٛبد االداس٠خ 

1111 On line  حضٛس 

11 

اٌّٛعُ اٌضمبفٟ ٌمغُ ػٍَٛ 

سفغ  –اٌحبعجبد ٚاٌش٠بض١بد 

 ٚاداسح اٌٍّفبد ػٍٝ لٕبح

YouTube  

2020 On line حضٛس  

15 

اٌّٛعُ اٌضمبفٟ ٌمغُ ٕ٘ذعخ 

و١ٍخ ػٍَٛ اٌحبعجبد  –اٌجشاِغ١بد 

دٚس اٌّظحبة فٟ  –ٚاٌش٠بض١بد 

 أظّخ اداسح اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ 

1111 On line حضٛس  

12 

ِٕظخ اٌجبحض١ٓ  -شٙبدح ِشبسوخ 

 ٚاٌّؤعغخا٠فبد  –ٚاالوبد١١ّ٠ٓ 

 اٌذ١ٌٚخ ٌٍزط٠ٛش االوبد٠ّٟ 

 ثؼٕٛاْ اإلشىبالد ٚاٌّالحظبد 

31-1-

1113 

online حضٛس 

12 

اٌضب١ٔخ  خإٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اإلٌىزش١ٔٚ

اٌّٛعِٛخ رٛعٙبد ِؤعغبد اٌذٌٚخ 

 ٔحٛ اإلداسح اٌشل١ّخ 

1-1-1113 On line ثبحش 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

19 

ٚسشخ رذس٠ج١خ اٌّٛعِٛخ ِشاعؼخ 

االدث١بد اٌغبثمخ فٟ اٌجحش اٌؼٍّٟ 

  ATLAS.trثبعزخذاَ 

 ِٕظخ ا٠فبد

35-5-1113 Online  حضٛس 

18 
 حضٛس Online 1113-5-11 االسرمبء ثٛالغ عٛدح اٌخذِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

51 

اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ  خٔذٚح اإلٌىزش١ٔٚ

:  ٟاٌّٛعِٛخ رطج١مبد اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٚٔ

اعزشار١غ١بد ِٚؼب١٠ش ألبِٙب ِشوض 

 عبِؼخ اٌّٛطً –اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش 

13-5-1113 Online  حضٛس 

53 

و١ٍخ ػٍَٛ اٌحبعٛة –ٚسشخ اٌىزش١ٔٚخ 

عبِؼخ اٌّٛطً "طشق  –ٚاٌش٠بض١بد 

ِؼزّذح الخز١بس اٌّغالد إٌّبعجخ ٌٍٕشش 

 االوبد٠ّٟ 

3-2-1113 Online حضٛس 

51 

–لغُ إداسح اٌزغ٠ٛك  –ٔذٚح ػ١ٍّخ 

اٌشؤ٠خ اٌزغ٠ٛم١خ  –عبِؼخ اٌّٛطً 

 ٌّٕظّبد االػّبي ِب ثؼذ عبئحخ وٛسٚٔب 

5-1-1113 Online ثبحش 

51 

و١ٍخ اٌؼٍَٛ  –ٚسشخ ػًّ اٌىزش١ٔٚخ 

عبِؼخ اٌّٛطً –اٌغ١بح١خ 

اٌّٛعِٛخ :" اعزشار١غ١خ اٌز١ّٕخ 

 اٌغ١بح١خ اٌّغزذاِخ ٔظشح ػبِخ 

12-5-1113 Online حضٛس 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

51 

 ٟاٌؼٍّٟ اٌطالثٟ اإلٌىزشٚٔ ٝاٌٍّزم

لغُ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ   -اٌؼبشش

اٌّٛعَٛ رٛعٙبد طٍجخ اٌغبِؼخ ٔحٛ 

 االػّبي اٌشل١ّخ فٟ ظً عبئحخ وٛسٚٔب 

5-2-1113 Online  حضٛس 

55 

ٔذٚح اٌىزش١ٔٚخ ٌمغُ اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ 

–و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد –ٚاٌّظشف١خ 

عبِؼخ اٌّٛطً اٌّٛعِٛخ " اٌّٛاصٔخ 

فٟ ظً  1113اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ٌؼبَ 

 االصِبد اٌّب١ٌخ : اٌخ١بساد ٚاٌزحذ٠بد 

2-1-1113 Online حضٛس 

52 

ٚسشخ ػًّ ِٛعِٛخ ا١ٌخ ٍِئ اعزّبسح 

–اٌضٛاثظ ٚاٌزؼ١ٍّبد –اٌزم٠ُٛ اٌغٕٛٞ 

البِزٙب شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم١ُ األداء 

عبِؼخ  –و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد  –

 اٌّٛطً 

2-3-1113 Online حضٛس 

52 

شبسن فٟ ٚسشخ اٌؼًّ اٌضبِٕخ ػٍٝ 

اإلٔزشٔذ ثؼٕٛاْ: إداسح األػّبي 

 ٚاالعزذاِخ:

سحٍخ ٔحٛ ِغزمجً أخضش "ِٓ ١ٔٛ٠ٛ 

 1113إٌٝ أغغطظ 

2021 Online  حضٛس 

59 

ٔذٚح ػ١ٍّخ د١ٌٚخ ػجش االٔزشٔذ ثؼٕٛاْ 

اٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ 

 ٚاٌّؼبٌغبد 

5-31-1111 Online  حضٛس 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

58 

اٌجبحض١ٓ ٚاالوبد١١ّ٠ٓ شٙبدح ِٓ ِٕظخ 

ا٠فبد ٚاٌّؤعغخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزط٠ٛش  –

 االوبد٠ّٟ ٚسشخ ثؼٕٛاْ ِم١بط ١ٌىشد

اٌخّبعٟ فٟ اٌجحٛس اٌٛطف١خ ٚرطج١ك 

 spssػٍّٟ ػٍٝ ثشٔبِظ 

12-1-1113 Online  حضٛس 

21 

اوبد١ّ٠خ اٌظذالخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزب١ً٘ 

ٚاٌزط٠ٛش حضٛس ٌمبء ثؼٕٛاْ رغ٠ٛك 

 اٌّحزٜٛ اٌشلّٟ 

11-1-1113 Online  حضٛس 

23 

شٙبدح ِٓ ِٕظخ اٌجبحض١ٓ ٚاالوبد١١ّ٠ٓ 

ا٠فبد ٚاٌّؤعغخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزط٠ٛش  –

االوبد٠ّٟ ٚسشخ ثؼٕٛاْ " افبق رطج١ك 

اٌغٛدح اٌشبٍِخ فٟ ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ 

 اٌؼبٌٟ 

1-1-1113 Online  حضٛس 

21 

شٙبدح ِشبسوخ ِٓ لجً ِٕظّخ اٌظذالخ 

 –اٌذ١ٌٚخ ٌغٕخ اٌذساعبد ٚاٌزذس٠ت 

ٍِّىخ اٌغ٠ٛذ " اٌغٍٛن إٌّٟٙ فٟ ظً 

 عبئحخ وٛسٚٔب 

3-31-1111 Online حضٛس 

21 

ٔذٚح ػ١ٍّخ ِٓ اٌغّؼ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌغٛدح 

اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد االوبد٠ّٟ 

(QEAAS  ٗاٌزحذ٠بد اٌزٟ رٛاع )

 اٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ ٚاٌّؼبٌغبد 

5-31-1111 online حضٛس 

 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

العمسية االولى لقدم نغم شهادة تقديرية في الشدوة 
ذ51/4/8004بتاريخذالسعمهمات اإلدارية

شهادة في دورة  سالمة المغة العربية في كمية 
في تاريخ  1305 /8/4العدد   اآلداب

 بتقدير امتياز 8/1/8054

قدمذادارةذذ–حضورذحماضرةذالؽرتونقةذذ–ذفادةذمشاركةذ

الطؾبةذمتطؾباتذراحذالتواصلذااللؽرتونيذمعذذ–التدويقذ

22-4-2222 

شهادة الكفاءة في الحاسهب في مركز الحاسبة 
إلى   58/50/8005االلكترونية بتاريخ 

81/50/8005 

 
 تشهادة مذاركة في دورة التسريض واإلسعافا

 80/3/8003االولية بتاريخ 

 

في مركز  excelشهادة تدريبية في دورة 
إلى  5/50/8002بتاريخ   الحاسبة االلكترونية
58/50/8002 

 

زيارة عمسية في مظبعة الجامعة لظالب السرحمة 
   8080-5-54الثالثة لقدم إدارة التدهيق  



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

 

 –دورة تدريبية برفة حزهر كمية الهشدسة 
الية اصدار الذهادات   –جامعة السهصل 

-1-1وتردير معمهمات السذاركين وادارتها 
8080 

 

تشسية دورة تدريبية ضسن برنامج مذروعات 
مهارات االندان وتظهرها السقامة من قبل التعميم 

    مكتب رئيس جامعة الحسدانية –السدتسر 
3-4/4/8080 

 

كمية عمهم  –دورة تدريبية برفة حزهر 
تهعيف مشرة ادمهدو  –الحاسهب والرياضيات 

-1-82إلجراء االمتحانات االلكترونية عن بعد 
8080 

 

حزهر )تشغيم  دورة تدريبية االلكترونية برفة
وتظبيقاتها في التعميم  Google Form استسارة

جامعة السهصل  (     –كمية الهشدسة  -اإللكتروني
55-4-8080 

 

 –دورة تدريبية برفة حزهر عن الحرية السالية 
 8080-4-52مركز التعميم السدتسر في بغداد 

 

ورشة تدريبية الكترونية في مركز التعميم 
        تكشهلهجيا السعمهماتالسدتسر في جامعة 

8-1-8080  



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 

 

–كمية الهشدسة  –دورة تدريبية برفة حزهر 
احتراف -التعميم السدتسر   -جامعة بغداد

  8080-1-3الظباعة ثالثية االبعاد 

 

 –حزهر محاضرة الكترونية  –شهادة مذاركة 
التعميسية التي  Google حقيبة –جامعة نيشهى 

التعميم االلكتروني           يسكن االستفادة مشها في 
2-1-8080 

 

دورة تدريبية بزفة حزهر في كمية الهشدسة 
 11-4-2020 (  (team viewer)برنامج 

قدمذاإلدارةذ–حضورذحماضرةذالؽرتونقةذ–ذفادةذمشاركةذ

-5-02االرتؼاءذبواقعذجودةذاخلدمةذالتعؾقؿقةذ–الصـاعقةذ

2222 

التدريبية الثانية السهسهمة " معايير  محاضرة
تقييم أداء الظمبة في الرف االلكتروني " ضسن 
سمدمة محاضرات الدورة التدريبية السهسهمة 

والسدمج واهم التقشيات  ي)التعميم اإللكترون
اإلضافية السداعدة ( التي أقامها مركز التعميم 

 8085-2-5شعبة ابن سيشا  –السدتسر 
اليتذأقامفاذقدمذإدارةذاالعؿالذذةاإللؽرتونقحماضرةذالعؾؿقةذ

جامعةذاملوصلذواملودومةذذ–كؾقةذاإلدارةذواالقتصادذذ–

)البحثذالعؾؿيذوإجراءاتذاالعدادذوالـشرذيفذاملدتوعباتذ

ذ2222-2-2العؾؿقةذ(ذيفذ

 ةمذاركة في مهسم االختبارات اإللكتروني
 /االحترافية الذي أقامه مركز التعميم السدتسر 

 –اذار -54-52رئاسة جامعة السهصل لمفترة 
 واجتياز االختبار  8085



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

ي خدمة السجتسع لقدم إدارة امر اداري لمسداهسة ف 
التدهيق من خالل تهزيع السداعدات ومالبس 

( في مديشة السهصل   لأليتامالعيد في )دار الزههر 
ذ2-2-2222

محاضرة الكترونية اقامتها اكاديسية اثراء السعرفة 
شهان دور استراتيجيات التدهيق في تحقيق بع

االجتساعية بأشراف الذبكة الدهيدية  ةالسدؤولي
 8085-5-58في  londالعراقية جامعة 

امر اداري لمسداهسة في خدمة السجتسع لقدم إدارة 
التدهيق من خالل جسع التبرعات وتهزيع كدهة 

العيد عمى مجسهعة من العهائل الستعففة في مديشة 
 8085-1-15في السهصل 

 

الى حد -8058عزه في الجشة امتحانيه من 
 االن 

 

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

2 
دور نغم السعمهمات اإلدارية في إدارة االزمات 
 دراسة تظبيقية في بعض كميات جامعة السهصل

مجمة جامعة كركهك 
لمعمهم اإلدارية و 

 االقترادية

2222 

2 

اثر تظبيق الرفهف االلكترونية في دعم التفكير 
دراسة استظالعية آلراء عيشة –االبداعي لمظالب 

من طمبة قدم نغم السعمهمات االدارية باستخدام 
 Classroom مشرة

 -مجمة تشسية الرافدين
      –جامعة السهصل 

 واالقترادكمية االدارة 

8085 

 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا  

- 

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 1022 -1026 العمود جامعة احلمدانوة 3

وزير التعلوم  السود  وزارة التعلوم العالي والبحث العلمي 1

 العالي

1022 

 كلوة اإلدارة واالقتصاد –جامعة املوصل  1

 

 

 جامعة املوصل

 1022-1026 العمود

 1022 العمود اجلهود املبذولة يف اللجنة االمتحانوة -شكر وتقدير  1

اجلهود املبذولة يف التعلوم االلكرتوني يف ظل جائحة  –شكر وتقدير  5

 كورونا 

 1010 اجلامعة املوصل  رئوس

 1010 وزير التعلوم العالي  اجلهود املبذولة خالل جائحة كورونا  –شكر وتقدير  2

يف ظل الظروف االستثنائوة اليت ادة اىل تعطول العديد  -تثمني جهود 2

 من مفاصل احلواة وتوقفها بسبب كورونا 

 1010 وزير التعلوم العالي 

يف التعلوم  1010-1022التموز الكبري للسنة الدراسوة  –شكر وتقدير  9

 االلكرتوني 

 1010 وكول وزير التعلوم العالي 

8 

-1010العام الدراسي  ةمسؤولولتحمل  –شكر وتقدير 

جلموع  –واستكمال واجبات ومتطلبات العمل املؤسسي 1012

 األساتذة

 1012-2-21 وزير العلوم العالي

31 
شهر قدم لكتاب السود وزير التعلوم العالي يف  –شكر وتقدير 

21-2-1012 
 1012-2-22 رئوس جامعة املوصل

 1012-3-2 وزير التعلوم العالي  مبناسبة عود املعلم –شكر وتقدير  33

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 



 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌّٛطً

 و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد

   شؼجخ ضّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ االداء
 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت 

2 - - 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 العربية اللغة .3

 اللغة االنكليزية .1

 

 .٠CDزُ رغ١ٍُ ٔغخخ ػٍٝ ِالحظخ: 


