
 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 
 

 

 خانزارُ حانغُش

 

 

 

 

 اثزغبو كشَى رشكٍ ى:ــــــــــاالعــ

 5622-5-51 :دربسَخ انًُـال

 ثغذاد /انكشادح انششلُخ :يكبٌ انىالدح

 يزضوعخانحبنخ انضوعُخ:

 ال َىعذ :ذد األوالدــػـــ

 يبعغزُش ػهىو حبعجبد :صـاـخـزــان

 يمشس لغى إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ وانفُذلُخ :ًُاتانـ

 يذسط يغبػذ ذسعخ انؼهًُخ:ان

 عبيؼخ انًىصم ػُىاٌ انؼًم:

 هبرف انؼًم:

 72272071270 انًىثبَم:

 ibtisam_karem@uomosul.edu.iq:اإلنكزشوٍَانجشَذ 

 :ساثظ انافحخ انشخاُخ

 انزخاابد انًهزى ثهب:

 ذكائٍح حاصىب/شثكاخ وتقاناخ

 الثروتىكىالخ فً داخل الشثكح

 

 انًؤهالد انؼهًُخ :أوالا  

 انزبسَخ خانكــهُــــ خانغبيؼ انؼهًُخ خذسعان

 5666 انزشثُخ انًغزُاشَخ ثكبنىسَىط

 

 

 

 الصىرج 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

 

 : انزذسط انىظُفٍصبَُبا  

 

 

 : انزذسَظ انغبيؼٍصبنضبا  

 7752 ػهىو انحبعجبد وانشَبضُبد انًىصم انًبعغزُش

    انذكزىساِ

 5661 يؼهذ رمٍُ صػفشاَُخ ثغذاد دثهىو فٍُ حبعجبد أخشي

 
 شهبدح دونُخ فٍ انزذسَت

 ػهً انمشاءح انغشَؼخ 
 2019-16-14 الداسح انجشَطبٍَػهذ انمُبدح واILMو

 انً -انفزشح يٍ  خانغه خانىظُف د

 5667-5692 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ كبرت 5

 5666-5660 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ و.يجشيظ 7

 7771-7777 ياشف االعزضًبس انؼشالٍ ثغذاد يحهم يجشيظ 2

 7772-7771 هًٍوصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼ يجشيظ الذو 0

 7757-7779 انشئبعخ–عبيؼخ انًىصم  و.سئُظ يجشيغٍُ 1

 7759-7752 انًىصم-كهُخ اإلداسح وااللزابد يذسط يغبػذ 2

 7756-7759 فغى اداسح انًؤعغبد انغُبحُخ وانفُذلُخ يمشس لغى 2

 7777-7756 فغى اداسح انًؤعغبد انغُبحُخ وانفُذلُخ يمشس لغى 9

 7775-7777 اسح انًؤعغبد انغُبحُخ وانفُذلُخفغى اد يمشس لغى 6



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 انً -يٍ انفزشح انغبيؼخ انغهخ )انًؼهذ / انكهُخ( د 

 7750-7752 انًىصم كهُخ اإلداسح وااللزابد/َظى انًؼهىيبد 1

 7750-7752 انًىصم كهُخ هُذعخ حبعجبد  2

 7759-7750 انًىصم نغُبحُخ وانفُذلُخإداسح انًؤعغبد ا 3

 7756-7759 انًىصم كهُخ انؼهىو انغُبحُخ 4

 انًىصم اداسح انًؤعغبد انغُبحُخ وانفُذلُخ 5
7756-7777 

7777-7775 

 7777-7775 انًىصم لغى انزغىَك 6

 

 لًذ ثزذسَغهب ٍ: انًمشساد انذساعُخ انزساثؼبا  

 انغُـــــخ انًـــــبدح انمغـــى د

 7752 صبٍَ-ػًهٍ –صُبَخ -رشكُت حبعجخ ظى انًؼهىيبدَ 5

 7750 ساثغ-فشوَذ ثُظ ػًهٍ  َظى انًؼهىيبد 7

 7750 عُبحخ-اول–ثشيغخ  إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ  2

 7759-7752 عُبحخ صبٍَ-َظشٌ+ػًهٍ-اكغم إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ 0

1 
 إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ

 وانفُذلُخ
 7759 عُبحخ-شصبن-ػاللبد ػبيخ

2 
إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ 

 وانفُذلُخ
 يمشس لغى انغُبحخ وانفُذلخ

7752-7759-7756-

7777-7775 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

 ػهىو عُبحُخ-اول–ثشيغخ  كهُخ انؼهىو انغُبحُخ 2
7759-7756 

7756-7777 

 ػهىو فُذلُخ-اول–ثشيغخ  كهُخ انؼهىو انغُبحُخ 8
7759-7756 

7756-7777 

 7750-7752 ػًهٍ–لىاػذ ثُبَبد  دكهُخ هُذعخ انحبعجب 9

 كهُخ هُذعخ انحبعجبد 05
 ػًهٍ–َظبو رشغُم 

 ػًهٍ-عٍ شبسة–ثشيغخ 
7752-7750 

51 
إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ 

 وانفُذلُخ
 7777-7756 صبنش-ػاللبد ػبيخ

12 
إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ 

 وانفُذلُخ
 7775-7777 ساثغ-رغزَخ

13 
إداسح انًؤعغبد انغُبحُخ 

 نفُذلُخوا
 7775-7777 ساثغ-عُبحخ يىاسد

 7777-7775 صبنش-Minitab&spssانجشَبيظ االحابئٍ  لغى انزغىَك 14

 

 ػهُهب ذانزٍ أششف( انًبعغزُش سعبئم،اطشوحبد انذكزىساِ)خبيغبا:  

 انغُــخ ىـــانمغ األطشوحخ أو انشعبنخ اعى د

5    

7    

2    

0    



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 1    

2    

2    

 

 

 

 فُهب ذانزٍ شبسكانؼهًُخ وانُذواد انًؤرًشاد  عبدعبا: 

 َىع انًشبسكخ  اَؼمبدهبيكبٌ  انغُــخ انؼُىاٌ د

 ) ثحش / ثىعزش حضىس(

1 

 وسشخ انزغىَك األونً

 ثؼُىاٌ انزغىَك انغُبحٍ

7750 

–كهُخ اإلداسح وااللزابد 

 عبيؼخ انًىصم

–انغُبحخ االنكزشوَُخ  انمبء ثحش ػُىاٌ

 ظخ َُُىيدساعخ رطجُمُخ فٍ يحبف

 

2 

يشبسكخ فٍ فؼبنُبد 

انًؤرًش انذونٍ 

انضبنش)انذوس انشَبدٌ 

نكزبثبد انًشاحوربصُشهب 

 فٍ انًغزًغ انؼشثٍ(

اراس -76-25

7759 

 انحًبيبد-رىَظ

انمبء ثحش ًَزعخ عهىن خالَب انُحم  

الَغبد انًغبس األيضم فٍ انشجكبد 

 انحبعىثُخ



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

3 

يشبسكخ فٍ وسشخ ػًم 

انزغىَك انضبَُخ 

عزخذاو األيضم نهًُبِ )اال

ثبػزًبد يفبهُى رغىَمُخ 

 يؼبصشح(

2-1-7759 

–كهُخ اإلداسح حوااللزابد

 عبيؼخ انًىصم

 رششُذ اعزهالن انًُبِثحش 

4 

يشبسكخ وسشخ ػًم 

انزغىَك)انزغىَك 

انذوائٍ فٍ يحبفظخ 

َُُىي انىالغ وعجم 

 انُهىض

51-55-7759 

–اإلداسح وااللزابد 

 عبيؼخ انًىصم

رُغُخ انزغىَك األصسق كبداح اػزًبد عزشا

 نهُهىض ثىالغ انزغىَك انذوائٍ

5 

يشبسكخ فٍ انُذوح 

انؼهًُخ)عجم االسرمبء 

ثبنجحش انؼهًٍ فٍ انؼهىو 

 االداسَخ وااللزابدَخ(

71/2/7756 

-كهُخ االداسح وااللزابد

 عبيؼخ انًىصم

اعزخذاو انحىعجخ انغحبثُخ فٍ انجحش 

 انؼهًٍ



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

6 

يشبسكخ فٍ دوسح 

انزحهُم انًكبٍَ رذسَجُخ)

ثبعزخذاو ثشايغُبد َظى 

انًؼهىيبد انغغشافُخ 

 ArcGis10.3ثشَبيظ

25-27-2-

2019 

Hٍيشكض انزحغظ انُبئ-

 سئبعخ عبيؼخ انًىصم

 رذسَت ػهً انجشَبيظ انًزكىس

يشبسكخ فٍ دوسح انمشاءح  7

 انغشَؼخ

50-52-0-

7756 

لغى –كهُخ انزشثُخ نهجُبد 

ػهىو انمشاٌ وانزشثُخ 

وحذح انزؼهُى االعاليُخ

 انًغزًش

 رذسَت ػهً انجشَبيظ

9 
حضىس يحبضشح ػٍ 

اضشاس انًخذساد وطشق 

 انىلبَخ يُهب

5-0-7756 

لبػخ انًُبلشبد فٍ 

ػًبدح كهُخ االداسح 

 وااللزابد

 االعزًبع انً انًحبضشح وانًُبلشخ



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

6 

حضىس يحبضشح رىػىَخ 

ػٍ يخبطش فُضبٌ 

االَهبس وانغُىل وحىادس 

 انغذود

72-2-7756 

لبػخ انًُبلشبد فٍ 

ػًبدح كهُخ االداسح 

 وااللزابد

 االعزًبع انً انًحبضشح وانًُبلشخ

يشبسكخ فٍ دوسح  َظبو  57

 انًمشساد
50-2-7756 

عبيؼخ -كهُخ انؼهىو

 انًىصم 

 االطالع وفهى َظبو انًمشساد

51 
اعزخذاو ركُىنىعُب 

انًؼهىيبد نجُبء انىػٍ 

 األيٍُ نهًىاطٍُُ  

 إداسح إداسح األػًبل 72-57-7756

انُذوح انؼهًُخ انًؼهًخ: اإلداسح األيُُخ فٍ 

 يحبفظخ َُُىي



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

12 
اداسح انهغُخ انزحضُشَخ 

انًؤعغبد انغُبحُخ 

  وانفُذلُخ

52-1-7777 
اداسسح انًؤعغبد 

 انغُبحُخ وانفُذلُخ

انُذوح اإلنكزشوَُخ: رذاػُبد وثبء كىسوَب 

 ػهً لطبع انغُبحخ

 يشبسكخ فٍ انًحبضشح 13

 انؼهًُخ
52-0-7775 

يُاخ انجبحضٍُ 

 اَفبد-واالكبدًٍَُ 

رمُُبد انزحىل انشلًٍ فٍ ظم ػاش 

 كىسوَب

يشبسكخ فٍ انًحبضشح  14

 انؼهًُخ
50-0-7775 

يُاخ انجبحضٍُ 

 اَفبد-واالكبدًٍَُ 

 اعشاس انُشش انؼهًٍ وانزاُُف انذونٍ



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

 

55 
 7775-0-2 شهبدح يشبسكخ

وصاسح انشجبة 

شػبَخ دائشح ان-وانشَبضخ

 انؼهًُخ

 iqtestsاخزجبساد انزكبء 

16 
 2021-4-6 شهبدح يشبسكخ

يُاخ انجبحضٍُ 

 اَفبد-واالكبدًٍَُ 

يؼبَُش االػزًبد االكبدًٍَ فٍ انزؼهُى 

 انؼبنٍ

17 
 7775-1-72 شهبدح يشبسكخ

كهُخ -عبيؼخ انجاشح

 انؼهىو

انًخبطش اناحُخ وانجُئُخ نزمُُخ انُبَى فٍ 

 د انحذ يُهبانًغبل انضساػٍ واعشاءا



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

َشبط يغزًؼٍ خبسط  18

 انغبيؼخ
57-9-7775 

لغى اداسح انًؤعغبد 

 انغُبحُخ وانفُذلُخ

 يششوع انغهخ انغزائُخ

19 
 يشبسكخ 

55-2-51-2-

7775 
 انغبيؼخ انزكُىنىعُخ

دوسح االيزحبَبد االنكزشوَُخ انُهبئُخ 

 google classroomضًٍ يُاخ 

20 
 55/57/7777 شهبدح يشبسكخ 

َبنً/كهُخ انزشثُخ عبيؼخ د

 انشَبضُخ

انًكًالد انغزائُخ واهًُزهب فٍ انًغبل 

 انشَبضٍ



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 

21 
 2/5/7775 شهبدح يشبسكخ

كهُخ انؼهىو 

 انغُبحُخ/عبيؼخ انًىصم

 انغُبحخ االفزشاضُخ

 

 

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 ذ8112-3-11-3-11ذفادةذمشاركةذدورةذكػاءةذالؾغةذالعربقةذمنذ

ذفادةذمشاركةذيفذدورةذتطويريةذلتعؾقمذالؾغةذاالنؽؾقزيةذيفذوحدةذ

 التعؾقمذادلدتؿر
 8112-81-83جامعةذادلوصلذ-كؾقةذالرتبقةذلؾبـات

 Essentials pc Software andمشاركةذيفذدورةذ

Hardwar 

 8112-11-88اكادميقةذجامعةذادلوصلذلشبؽاتذاحلادباتذاالقؾقؿقة

ذOracleكةذدورةذيفذذفادةذمشار
-1-8-8111-18-11اهلقئةذالعراققةذلؾحادباتذوادلعؾوماتقةذ

 ذ8112

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت 

1    

8    

3    

2    

 

 قةهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولاعضويةذذ:تادعا 

توىجة 6112-9-16-6اصتنادا الى االهر اإلداري العدد  6112-6116عضى لجنح اهتحاناخ النهائٍح للضنح الدراصٍح  .1

  6112/ 16/9فً  6االهر االداري العدد

فً  9/6هوثل ارتثاط وحدج االداء الجاهعً فً قضن الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح توىجة الكتاب الورقن  .6

66/11/6112  

  63/11/6112فً  12/1ش القضن ادارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح توىجة الكتاب عضى فً هجل .3

  62/11/6112فً  65/1م هوثل وحدج االرشاد الترتىي فً القضن توىجة الكتاب الورقن  .4

-11-9/6/66عضى ارتثاط وحدج األداء الجاهعً لقضن لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح توىجة االهر العدد  .5

6112 

 6112-11-63فً  12/1توىجة االهر ذي العدد عضى هجلش قضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح  .6

 61/16/6112فً  16/6لجنح التدرٌة الصٍفً لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح العدد  .2

 1/11/6112فً  65س/4عضى لجنح علوٍح لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح فً الكتاب الورقن  .8

فً  9/3/6426توىجة االهر اإلداري الورقن  6118-3-68هقرر لقضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍح فً  .9

6/4/6118 

 31/11/6118فً  389س/4عضى وهقرر هجلش قضن إدارج الوؤصضاخ الضٍاحٍح والفندقٍحالكتاب الورقن  .11
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 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 3/12/2017 عميد اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 5

 3/1/2018 عميد اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 7

 شكر 2

االكادميية الدولية املالية 

والتحكيم بتونس ورئيس جامعة 

 الفلوجة بالعراق 

31-3-2018 
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 لزابدكهُخ االداسح واال

  شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
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 2019-1-20 عميد اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير  1

 شكر وتقدير  6
وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

يف  2/432م و
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