
 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

  

 

 حاٌزاذ١ جاٌغ١ش
 

 

 
 

          صاٌح ِحّٛد تشاس راوش ُ:ــــــــــاالعــ

 0891-2-22 :دذاس٠خ ا١ٌّـال

 اٌّٛصً :اٌٛالدج ِىاْ

  ِرضٚض اٌحاٌح اٌضٚظ١ح:

 3 :ذد األٚالدــػـــ

 اداسج اٌرغ٠ٛك-اداسج االػّاي :صـصـخـرــاٌ

 ِمشس لغُ اداسج اٌرغ٠ٛك :ّٕصةاٌـ

 ِذسط  :اٌذسظح اٌؼ١ٍّح

 لغُ اداسج اٌرغ٠ٛك -و١ٍح االداسج ٚااللرصاد –ظاِؼح اٌّٛصً  ػٕٛاْ اٌؼًّ:

 07740856522٘اذف اٌؼًّ:

 07701810313اٌّٛتا٠ً:

 bashar68442@yahoo.com:ىرشٟٚٔاإلٌاٌثش٠ذ 

 bashar_thaker@uomosul.edu.iq :ساتط اٌصفحح اٌشخص١ح

 اداسج اٌّؼٍِٛاخ ,االداسج االعرشاذ١ع١ح, تحٛز اٌؼ١ٍّاخ اداسج اٌرغ٠ٛك ,ٔظُ  اٌرخصصاخ اٌّٙرُ تٙا:

 

 

 

 

 

 انصىرة 



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 اٌّؤ٘الخ اٌؼ١ٍّح :أٚالا   

 

ا     : اٌرذسض اٌٛظ١فٟشا١ٔا

 

 

ا    : اٌرذس٠ظ اٌعاِؼٟشاٌصا

 اٌٝ -ِٓ  اٌفرشج اٌعاِؼح اٌعٙح )اٌّؼٙذ / اٌى١ٍح( خ

 ظاِؼح اٌّٛصً االداسج ٚااللرصاد 1
ٌٚحذ  3-01-2116

 االْ

 

ا    لّد ترذس٠غٙا ٟ: اٌّمشساخ اٌذساع١ح اٌرساتؼا

 اٌغٕـــــح اٌّـــــادج اٌمغـــُ خ

 2101 -2116 اعا١ٌة و١ّح اداسج االػّاي 0

 حاٌذسظ

 اٌؼ١ٍّح

 اٌراس٠خ حاٌىــ١ٍــــ حاٌعاِؼ

 2112 االداسج ٚااللرصاد اٌّٛصً تىاٌٛس٠ٛط

 2116 االداسج ٚااللرصاد اٌّٛصً اٌّاظغر١ش

 2102 االداسج ٚااللرصاد اٌّٛصً اٌذورٛساٖ

    أخشٜ

 اٌٝ -اٌفرشج ِٓ  حاٌعٙ حاٌٛظ١ف خ

0 
ذذس٠غٟ فٟ و١ٍح االداسج 

 ٚااللرصاد 
 ظاِؼح اٌّٛصً

ٌٚحذ  3-01-2116

 االْ



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 2112 ِثادٜ اداسج اٌرغ٠ٛك اداسج االػّاي 2 

 2103 اعا١ٌة و١ّح فٟ اٌرغ٠ٛك اداسج اٌرغ٠ٛك 3

 2104 اعا١ٌة و١ّح فٟ اٌرغ٠ٛك اداسج اٌرغ٠ٛك 4

 2104 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌرغ٠ٛم١ح اداسج اٌرغ٠ٛك 5

 2102 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌرغ٠ٛم١ح اداسج اٌرغ٠ٛك 6

 2102 ِٕا٘ط اٌثحس اٌؼٍّٟ اٌرغ٠ٛك اداسج 2

 2109 اعا١ٌة و١ّح فٟ اٌرغ٠ٛك اداسج اٌرغ٠ٛك 9

 2109 ٔظُ ِؼٍِٛاخ ذغ٠ٛم١ح اداسج اٌرغ٠ٛك 8

 2109 تحٛز ػ١ٍّاخ اداسج االػّاي 01

 2108 اعا١ٌة و١ّح فٟ اٌرغ٠ٛك اداسج اٌرغ٠ٛك 00

 2121 دساعاخ ذغ٠ٛم١ح ِؼاصشج  اداسج اٌرغ٠ٛك 02

 2120 دساعاخ ذغ٠ٛم١ح ِؼاصشج اٌرغ٠ٛك اداسج 03

 2121 اداسج اٌرغ٠ٛك اداسج االػّاي .دتٍَٛ 04

05 
اداسج اٌرغ٠ٛك. 

 ِاظغر١ش ِماصح  
 2120 اٌرغ٠ٛك االٌىرشٟٚٔ

 2120 اٌرغ٠ٛك اٌصٕاػٟ  االداسج اٌصٕاػ١ح . دتٍَٛ  05

 

 

 

 

 



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

  

 ف١ٙا داٌرٟ شاسواٌؼ١ٍّح ٚإٌذٚاخ اٌّؤذّشاخ : خاِغا

ٔٛع  أؼماد٘اِىاْ  اٌغٕــح اٌؼٕٛاْ خ

 اٌّشاسوح 

) تحس / 

تٛعرش 

 حضٛس(

1 
ٔذٚج تؼٕٛاْ حّا٠ح  اٌّغرٍٙه اٌؼشالٟ 

 فٟ ظً اٌّشىالخ اٌّؼاصشج

 تاحس ظاِؼح اٌّٛصً-و١ٍح االداسج ٚااللرصاد 2119

اٌرحذ٠اخ اٌرٟ ذٛاظٗ ِؤذّش تؼٕٛاْ  2

ِٕظّاخ االػّاي اٌّؼاصشج االصِح 

 اٌّا١ٌح ٚاالفاق اٌّغرمث١ٍح 

 -ظاِؼح ف١الد٠ٍف١ا -و١ٍح اٌؼٍَٛ االداس٠ح ٚاٌّا١ٌح 2118

 االسدْ

 تاحس

3 

اداسج ِٕظّاخ ِٛذّش تؼٕٛاْ 

االػّاي :اٌرحذ٠اخ اٌؼا١ٌّح 

 اٌّؼاصشج 

2118 

ظاِؼح  –و١ٍح االلرصاد ٚاٌؼٍَٛ االداس٠ح 

 االسدْ-اٌؼٍَٛ اٌرطث١ٍم١ح 

 تاحس

4 
اٌرغ٠ٛك اٌغ١احٟ  ٚسشح تؼٕٛاْ 

 :اٌّؼٛلاخ ٚافاق إٌٙٛض

 ٌعٕح ػ١ٍّح ظاِؼح اٌّٛصً–و١ٍح االداسج ٚااللرصاد  2104

5 
ِؤذّش ظاِؼح اٌؼٍَٛ اٌرطث١م١ح 

 اٌخاصح اٌغادط

2109 

ظاِؼح  –و١ٍح االلرصاد ٚاٌؼٍَٛ االداس٠ح 

 االسدْ -اٌؼَٛ اٌرطث١م١ح اٌخاصح 

 تاحس



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 

6 

االعرخذاَ االِصً ١ٌٍّاٖ تاعرخذاَ 

 ِفا١ُ٘ ذغ٠ٛم١ح ِؼاصشج 

 ٌعٕح ػ١ٍّح ظاِؼح اٌّٛصً–و١ٍح االداسج ٚااللرصاد  2109

7 

ٚسشح تؼٕٛاْ اٌرغ٠ٛك اٌذٚائٟ 

 :اٌٛالغ ٚافاق إٌٙٛض

 ػ١ٍّحٌعٕح  ظاِؼح اٌّٛصً–و١ٍح االداسج ٚااللرصاد  2109

9 

ٚسشح  ِشرشوح تؼٕٛاْ .اداسج 

 إٌراظاخ اٌؼ١ٍّح 

 ٌعٕح ػ١ٍّح ظاِؼح اٌّٛصً–و١ٍح االداسج ٚااللرصاد  2109

8 

ٔذٚج تؼٕٛاْ . سؤ٠ح اداس٠ح ٌٛالغ 

ذعاسب اٌّذاسط اال١ٍ٘ح فٟ 

 ِحافظح ١ٕٜٔٛ 

 ٌعٕح ذحض١ش٠ح ظاِؼح اٌّٛصً / و١ٍح االداسج ٚااللرصاد  2109

01 

االداسج اال١ِٕح فٟ ٔذٚج تؼٕٛاْ. 

 ِحافظح ١ٕٜٔٛ ٚعثً ذط٠ٛش٘ا

 تاحس ظاِؼح اٌّٛصً / و١ٍح االداسج ٚااللرصاد 2108



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 

00 

ٚسشح تؼٕٛاْ . ذٕش١ط اٌؼًّ 

اٌخ١شٞ فٟ ِحافظح ١ٕٜٔٛ تاػرّاد 

 اٌرغ٠ٛك االٌىرشٟٚٔ

 ٌعٕح ػ١ٍّح ظاِؼح اٌّٛصً / و١ٍح االداسج ٚااللرصاد 2108

02 

ِؤذّش تؼٕٛاْ اداسج االصِاخ 

ت١ٓ  –ٚاعرشاذ١ع١اخ ِٛاظٙرٙا 

 اٌٛالغ ٚاٌّغرمثً 

 تاحس ظاِؼح اٌغ١ٍّا١ٔح/ و١ٍح االداسج ٚااللرصاد 2108

03  

اٌٛسشح االٌىرش١ٔٚح تؼٕٛاْ. 

ذذاػ١اخ ظائحح وٛسٚٔا ػٍٝ 

 اٌمطاع اٌغ١احٟ 

 ٌعٕح ذحضش٠ح ظاِؼح اٌّٛصً / و١ٍح االداسج ٚااللرصاد 2121

04 

اٌّؤذّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌؼاشش 

اٌّشرشن تؼٕٛاْ . ٔحٛ الرصاد 

ذٕافغٟ ٚاداء ِر١ّض فٟ ظً اصِاخ 

 ٚذحذ٠اخ اٌمشْ اٌحادٞ ٚاٌؼشش٠ٓ 

 تاحس اٌعاِؼح االسد١ٔح/ ػّاْ / االسدْ   2121

05 

اٌّؤذّش اٌذٌٟٚ اٌغٕٛٞ اٌشاتغ 

تؼٕٛاْ . اداسج اٌّٛسد اٌثششٞ 

 ٘ذف اعرشاذ١عٟ ٔحٛ ِعرّغ افضً 

 تاحس ظاِؼح و٠ٛٗ / است١ً 2121



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 

 

ٚسشح تؼٕٛاْ . اٌشؤ٠ح اٌرغ٠ٛم١ح 

ٌّٕظّاخ االػّاي ِا تؼذ ظائحح 

 وٛسٚٔا

 ٌعٕح ػ١ٍّح ظاِؼح اٌّٛصً / و١ٍح االداسج ٚااللرصاد 2121

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعلموةذدساسا 

 

 خارجذالكلوة لذالكلوةاخد

 دورةذعلموةذكمحاضرذذ44
 دورة كمحاضر  2
 كمشاركدورة  1

 

 

 أوذتطويرذالتعلوم:ذاملشروعاتذالبحثوةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبوئةذواجملتمعذسابعا 

 الدنة النشرذحمل أسمذالبحث ت

 8002  املوصل-جملة الكلوة التقنوة االداروة محاوة املستهلك واثرها على املخاصر التسووقوةذ4

 التسووقوة يف مواجهة االزمات التسووقوة تدور نظم املعلوما 2

دوار املومتر العلمي السادس يف كلوة 

جامعة –العلوم االداروة واملالوة 

 االردن-فوالدلفوا

8002 

3 
االسرتاتوجوة يف قطاع االتصاالت  الوقظةانواع  تشخوص

 املتنقلة

كلوة االدارة -دوروة تنموة الرافدون

 واالقتصاد جامعة املوصل 
8002 



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 
4 

اسهام الفرص التسووقوة املتاحة يف تبين االسرتاتوجوات 

 التسووقوة التنافسوة 

جملة تكروت للعلوم االداروة 

 واالقتصادوة
8002 

5 
وانعكاسهما  التسووقوتنياملواءمة بني االستخبارات والوقظة 

 على الكفاءة التسووقوة

دوار املومتر العلمي السادس لكلوة 

جامعة –االقتصاد والعلوم االداروة 

 االردن-العلوم التطبوقوة

8002 

ذ6
دور ابعاد الدضىيم ألاخضر في خدمت السبىن/ بحث اصخطالعي آلراء 

 عيىت من العاملين في الشركت العامت لإلصمىذ هيىىي 

 مجلت جكريذ للعلىم إلاداريت والاكخصاديت

 
8080 

دور حضىيم الخدماث الترفيهيت في جحليم الخفىق الخىافس ي / دراصت ذ7

 حالت في عيىت من املىظماث الضياحيت في هيىىي 

 مجلت جكريذ للعلىم إلاداريت والاكخصاديت

0202 
8080 

ذ8
الدضىيم الخفاعلي أداة ملىاجهت جحدياث الدضىيم الالكترووي / دراصت 

ائن في مجمىعت مخخارة من جحليليت آلراء عيىت من العاملين والسب

 مراكس الدضىق في مديىت املىصل

 مجلت املثنى للعلىم إلاداريت والاكخصاديت

 
8080 

ذ9
الخكامل بين إدارة معرفت السبىن وثلت السبىن واصهامه في حعسيس الخميز 

الدضىيلي / دراصت اصخطالعيت في شركت اصيا صيل لالجصاالث 

 املخىللت في محافظت هيىىي 

جامعت الاهبار للعلىم الاكخصاديت مجلت 

 02/3/0202وإلاداريت 
8080 

ذ41
جىظيف الدضىيم الالكترووي في جلديم الخدماث الاجخماعيت / دراصت 

اصخطالعيت جحليليت آلراء عيىت من املضخفيدين من خدماث الرعايت 

 الاجخماعيت في محافظت هيىىي 

 مجلت إلادارة والاكخصاد جامعت كربالء

6/0202 
8080 

ذ44

الركابت الدضىيليت وجأثيرها في جبني املىظماث للدضىيم الرشيم / 

دراصت جحليليت آلراء عيىت من العاملين في شركت املىصل للحديد 

 8080 ثنى للعلىم إلاداريت والاكخصاديتمجلت امل والصلب



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 

ذ

 

  

 

 .إلشزاف على الذراساث العليا ثامىا: 

 الخاريخ الذرجت العلميت عىوان الزسالت/ الاطزوحت أسم الطالب ث

 سمً عبذ هللا ادهم 1

 الدسويم الخفاعلي أداة ملواجهت جحذًاث الدسويم الالكترووي 

/ دراست جحليليت آلراء عيىت مً العاملين والشبائً في مجموعت 

 مخخارة مً الدسوق في مذًىت املوصل

 0202 الذبلوم العالي

 سيىت عامز عشيش الشبيذي 0

الذكاء الدسويلي لخعشيش جودة الخذماث الصحيت إمكاهيت جبني 

/ دراست اسخطالعيت في عذد مً املسدشفياث الاهليت في مذًىت 

 املوصل

 0202 الذبلوم العالي

 دمحم هوفل 3

اسهام املشيج الدسويلي الاجخماعي في حعشيش اركان الخذماث 

الصحيت / دراست جحليليت الراء عيىت مً العاملين في عذد مً 

 ش الصحيت في مذًىت املوصلاملزاك

 0201 الذبلوم العالي

 

 هلوئاتذالعلموةذاحمللوةذوالدولوةاعضويةذذ:تاسعا 

عضى انهجنة انتحضرية نىرشة انعمم االونى نقسم ادارة االعمال بعنىان حماية انمستههك انعراقي  .1

 في ظم انمشكالت انمعاصرة

 وانثانثة نقسم ادارة انتسىيق عضى ومقرر انهجنة انعهمية نىرش انعمم االونى وانثانية .2

 

 

 الشهاداث الجامعيت:عاشزا: 

 الخاريخ جهت املىح الاخخصاص الشهادة ث

 2/7/0220 جامعت املىصل إدارة الاعمال بكالىريىش 2

 0226/ 2/ 32 جامعت املىصل إدارة الاعمال/ إدارة الدضىيم ماجضخير 0

 02/8/0227 املىصلجامعت  إدارة الاعمال/ إدارة الدضىيم الدكخىراه 3

 

 



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 
 عىوان الزسالت أو ألاطزوحت العلميت:الحادي عشز :

 جاريخ الحصول عليها أسم املشزف عىوان الزسالت/ الاطزوحت الشهادة ث

 املاجسخير 2

دور هظم املعلوماث الدسويليت في ادارة 

الاسماث الدسويليت : دراست لبعض الظواهز 

السلبيت الدسويليت في مىظماث اهخاجيت 

 مخخارة

 32/4/0226 أ.م.د. هجلت ًووس دمحم آل مزاد

 الذكخوراه 0

املواءمت بين اليلظت الاستراجيجيت والفزص 

الدسويليت الخخيار الاستراجيجياث الدسويليت 

الخىافسيت / دراست ملارهت بين شزكاث 

 الاجصاالث الخلويت في مذًىت املوصل

 04/8/0217 أ.م.د. هجلت ًووس دمحم آل مزاد

    أخزى  3

 

 الوظائف التي مارسها:الثاوي عشز :

 إلى -مً الجهت التي عمل فيها           عىوان الوظيفت        ث

 0219-11-07الى  0218-3-06 كليت إلادارة والاكخصاد مسؤول شعبت اليشاطاث الطالبيت  2

 ولحذ الان 0219-11-05 كليت إلادارة والاكخصاد ملزر كسم إدارة الدسويم 0

 

 

 

 

 شهاداتذالتقديرواجلوائزذ،ذكتبذالشكر:ذالثالثذعشرذ 

 الدنة اجلهةذاملاحنة كتابذالشكرذاوذاجلائزةذأوذالشهادةذالتقديرية ت

 8007-7-08 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 0

 8002-8-7 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 2

 8002-2-2 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 3

 8002-2-82 جامعة املوصلرئاسة  كتاب شكر 4

 8002-3-82 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 5

 8002-2-03 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 6



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

 8002-7-7 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 2 

 8002-00-03 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 9

 8000-8-01 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 8

 8000-2-3 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 01

 8000-2-88 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 00

 8000-3-0 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 02

 8000-5-2 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 03

 8008-2-02 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 04

 8008-08-80 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 05

 8003-8-08 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 06

 8003-08-02 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 02

 8002-5-5 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 09

 8002-5-02 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 08

 8007-08-5 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 21

 8007-08-82 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 20

 8002-8-87 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 22

 8002-3-1 االدارة واالقتصاد شكركتاب  23

 8002-5-7 االدارة واالقتصاد كتاب شكر 24

 0/7/0228في  9/3/2004 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 25

في  9/3/9726 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 26

20/20/0228 

في  9/22/06960 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 22

32/20/0228  

في  9/3/7382 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 29

7/22/0229 



 

 

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثحس اٌؼٍّٟ

 اٌّٛصً ظاِؼح

 و١ٍح االداسج ٚااللرصاد

   شؼثح ضّاْ اٌعٛدج ٚذم٠ُٛ االداء
 

في  9/3/7737 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 28 

28/22/0229 

في  9/3/9262 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 31

29/20/0229 

في  9/3/2422 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 30

27/6/0202 

في  9/22/8772 رئيط الجامعت  كتاب شكر 32

09/7/0202 

 22/8/0202في  0/430م د وزير الخعليم العالي كتاب شكر 33

في 9/3/2427 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 34

23/20/0202 

 20/2/0202في 9/3/0020 كليت الادارة والاكخصاد كتاب شكر 35

 

 

            . 


