
 

 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انعىدج وذقىَى االداء
 

 
 

 

 حانذاذُ جانظُز

 

 

 
 

     نُُذا خانذ دمحم ظزظُض انخفاف : ىــــــــــاالطــ

 31/2/3891 : دذارَخ انًُـال

 االًٍَانعاَة انًىصم /  : يكاٌ انىالدج

 ػشتاء : انحانح انشوظُح

  : ذد األوالدــػـــ

   : صـصـخـرــان

  : ًُصةانـ

 تكانىرَىص : انذرظح انؼهًُح

 قظى إدارج انرظىَق  - كهُح االدارج واالقرصاد - ظايؼح  انًىصم : ػُىاٌ انؼًم

 : هاذف انؼًم

    : انًىتاَم

  linda.ba4191@student.uomosul.edu.iq : اإلنكرزوٍَانثزَذ 

 : راتظ انصفحح انشخصُح

 ادارج صُاػُح –ػهىو انحاطثاخ  : انرخصصاخ انًهرى تها

 

 

 

 

 

 

 انصىرج 

mailto:linda.ba4191@student.uomosul.edu.iq


 

 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انعىدج وذقىَى االداء
 

 
 انًؤهالخ انؼهًُح : أوال 

 

  : انرذرض انىظُفٍ شاَُا 

 

 

 

 

 انرارَخ حانكــهُــــ حانعايؼ انؼهًُح حانذرظ

 2033 - 2002 ػهىو انحاطثاخ وانزَاضُاخ انًىصم تكانىرَىص

 2020 - 2031 االدارج واالقرصاد انًىصم تكانىرَىص

 انً -انفرزج يٍ  حانعه حانىظُف خ

 يعٍذج فً وحذج انحاسثح االنكتزوٍَح 3
كهٍح االدارج واالقتصاد / 

 جايعح انًىصم
 1/11/1111نغاٌح  11/11/1111

2 

ادارٌح فً قسى ادارج انًؤسساخ انسٍاحٍح 

وانفُذقٍح )حسة االيز االداري 

 (2/7/1112فً  9/3/6124

كهٍح االدارج واالقتصاد / 

 جايعح انًىصم
31/5/1111 

1 

ادارٌح فً قسى ادارج انتسىٌق ) االيز 

تتارٌخ  9/3/5126االداري تانًثاشزج 

5/2/1112 ) 

كهٍح االدارج واالقتصاد / 

 جايعح انًىصم
 17/7/1111نغاٌح  5/2/1112

4 
يسؤونح يختثز فً وحذج انحاسثح 

 االنكتزوٍَح

كهٍح االدارج واالقتصاد / 

 جايعح انًىصم
 5/9/1111نغاٌح  17/7/1111

1 

) حسة االيز  ادارٌح فً قسى ادارج انتسىٌق

فً  9/3/5417االداري تانُقم 

4/9/1111 ) 

كهٍح االدارج واالقتصاد / 

 جايعح انًىصم
 ونحذ اٌَ 5/9/1111



 

 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انعىدج وذقىَى االداء
 

 
 : انرذرَض انعايؼٍ شانصا 

 انً -يٍ انفرزج  انعايؼح انعهح )انًؼهذ / انكهُح( خ

1 
ى ادارج االعًال انًزحهح انثاٍَح ) قس

 ( Excelتزَايج 

كهٍح االدارج واالقتصاد / جايعح 

 انًىصم

نغاٌح  11/11/1111

1/11/1111 

2 
ى ادارج االعًال انًزحهح انثانثح ) قس

 ( Accessتزَايج 

جايعح  كهٍح االدارج واالقتصاد /

 انًىصم

نغاٌح  11/11/1111

1/11/1111 

3 
 تزَايجقسى انتسىٌق انًزحهح االونى )

Word ويثادئ انحاسىب) 

كهٍح االدارج واالقتصاد / جايعح 

 انًىصم

نغاٌح  11/11/1111

1/11/1111 

 

 

 فُها دانرٍ شاركانؼهًُح وانُذواخ انًؤذًزاخ :  راتؼا 

 يكاٌ اَؼقادها انظُــح انؼُىاٌ خ

َىع 

 انًشاركح 

) تحس / 

تىطرز 

 حضىر(

3 

انذورج انرذرَثُح انًىطىيح ) يهاراخ 

 كراتح يقرزحاخ انًشارَغ(
32-39/32/2039 

قظى االدارج انصُاػُح/كهُح االدارج واالقرصاد/ظايؼح 

انًىصم يغ وحذج انرؼهُى انًظرًز وتانرؼاوٌ يغ 

 NCCRيزكش َُُىي نالطرشاراخ وانثحىز 

 حضىر

2 

ورشح انؼًم انًىطىيح ) انرظىَق 

انذوائٍ فٍ  يحافظح َُُىي / انىاقغ 

 وطثم انُهىض (

31/33/2039 
كهُح االدارج واالقرصاد /ظايؼح انًىصم وكهُح 

 انصُذنح / ظايؼح انًىصم
 حضىر

1 

ورشح انؼًم انًىطىيح ) ذُشُظ انؼًم 

انخُزٌ فٍ يحافظح َُُىي تاػرًاد 

 انرظىَق االنكرزوٍَ (

2/32/2038 
قظى ادارج انرظىَق/كهُح االدارج واالقرصاد / ظايؼح 

 انًىصم ويُظًح أػٍ تئحظاٌ انخُزَح
 حضىر

4 
ورشح انؼًم انًىطىيح ) ادارج انُراظاخ 

 انؼهًُح (
2/1/2038 

كهُح االدارج واالقرصاد / ظايؼح انًىصم وكهُح 

 اِشار/ظايؼح انًىصم
 حضىر



 

 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انعىدج وذقىَى االداء
 

 
1 

صُاع  انعهظح انحىارَح انًىطىيح )

 انظالو (
10/30/2038 

قظى االدارج انصُاػُح / كهُح االدارج واالقرصاد 

 /ظايؼح انًىصم تانرؼاوٌ يغ ظًؼُح االيم انؼزاقُح
 حضىر

 

 األخرى: األنشطة العلموة  خامسا 

 خارج الكلوة ل الكلوةاخد

عضى نجُح اَجاس قىائى االسًاء نهصفىف انثاٍَح وصعىدا وإكًال كافح انثٍاَاخ انغٍز داخهح فً َظاو وحذج 

 ( 13/1/1111فً  9/3/1155)حسة االيز االداري انًعهىياتٍح 
 

حسة االيز االداري  ) 1113-1111عضى نجُح استقثال طهثح انًزحهح االونى انًقثىنٍٍ فً انكهٍح نهعاو 

 ( 11/11/1111فً  9/3/2116
 

عضى نجُح نغزض األرشفح االنكتزوٍَح ألعًال انذراساخ انعهٍا يُذ فتح شعثح انذراساخ انعهٍا فً انكهٍح ) 

 ( 12/6/1113تتارٌخ  9/3/3652حسة االيز االداري 
 

عضى نجُح ادخال تٍاَاخ انًقثىنٍٍ فً انذراساخ انعهٍا فً كهٍح االدارج واالقتصاد نتشوٌذ يعهىياتهى نقسى 

 ( 31/7/1119تتارٌخ  9/3/6312انتصارٌح االيٍُح ) حسة االيز االداري 
 

ج عضى حًهح تُظٍف تُاٌح قسى ادارج انتسىٌق فً فتزج يُع انتجىال انخاصح تجائحح كىروَا وشزاء اجهش

فً  9/3/6593) حسة االيز االداري  1111-1119يىتاٌم وتقذٌى يساعذاخ يانٍح نهطهثح انًتعففٍٍ 

7/11/1111) 

 

) حسة  1111-1111عضى نجُح تذقٍق تطاقاخ انذرجاخ نطهثح انًزحهح انزاتعح واحتساب يعذالتهى نهعاو 

 (11/2/1111فً  9/3/6416االيز االداري 
 

  ( 1/11/1111فً  534ص/6عضى نجُح انجزد نقسى ادارج انتسىٌق حسة يحضز انجهسح االونى ) 

 

 

 

 



 

 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انعىدج وذقىَى االداء
 

 سادسا : كتب الشكر ، اجلوائز وشهادات التقدير  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

3 
ػٍ نعُح اَعاس قىائى االطًاء نهصفىف انصاَُح صؼىدا  انف دَُار ( 21يكافأج ) 

 وإكًال كافح انثُاَاخ انغُز داخهح فٍ َظاو وحذج انًؼهىياذُح

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/1155

13/1/1111 

2 
-2032شكز وذقذَز ػٍ نعُح اطرقثال انطهثح انعذد وانًقثىنٍُ نهؼاو انذراطٍ 

2031 

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/16146

16/11/1111 

1 
شكز وذقذَز ػٍ نعُح االرشفح االنكرزوَُح ألػًال انذراطاخ انؼهُا يُذ فرح 

 انذراطاخ انؼهُا فٍ انكهُح

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/3652

12/6/1113 

4 
وانحصىل  2032-2033شكز وذقذَز نهًشاركح تًظاتقح انفُىٌ االتذاػُح نؼاو 

 ػهً يزاكش يرقذيح

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/3721

11/4/1111 

1 

انف دَُار ( نهعهىد االطرصُائُح ػٍ نعُح ادخال تُاَاخ  31شكز وذقذَز ويكافأج ) 

طهثح انذراطاخ انؼهُا ػهً انُفقح انخاصح وذؼذَم انثزَايط انذٌ ذى اػذادِ نهذا 

 انغزض

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد
1113 

 2020-2038فٍ انُشاطاخ االتذاػُح فٍ انكهُح نهؼاو شكز وذقذَز نهًظاهًح  6
ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/1453

2/5/1119 

 شكز وذقذَز نهحًهح انرطىػُح نرُظُف انحزو انعايؼٍ نعايؼح انًىصم 2
ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/9141

19/11/1119 

 2038-2039انصُذنح  شكز وذقذَز نهعهىد انًثذونح خالل ورشح انؼًم يغ كهُح 9
ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/9764

11/11/1112 

8 
شكز وذقذَز ػٍ نعُح ادخال تُاَاخ طهثح انذراطاخ انؼهُا فٍ يُظىيح انرصارَح 

 2020-2038االيُُح نهًقثىنٍُ فٍ انذراطح نهؼاو 

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/7344

7/11/1119 

30 
-2039االػًال اشُاء ذأدَح االيرحاَاخ خالل انؼاو انذراطٍ شكز وذقذَز الَعاس 

2038 

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فٍ  8/1/2119

31/33/2038 

33 
شكز وذقذَز نهًشاركح فٍ يظاتقح انفُىٌ االتذاػُح نعايؼح انًىصم فٍ دورذها 

يغ  انؼشزٍَ ، وحصىنٍ ػهً انًزذثح انصاَُح فٍ كراتح وإنقاء انشؼز انؼزتٍ ،

 انف دَُار ( 30يكافأج تقًُح ) 

ػًُذ  كهُح ػهىو 

 انحاطىب وانزَاضُاخ

فً  1259

12/5/1119 

 وسَز انرؼهُى انؼانٍ 2023-2020شكز وذقذَز نألداء االكادًٍَ وانًهٍُ فٍ ذحًم يظؤونُح انؼاو  32
فً  4/1354و و 

14/2/1111 

31 
شكز وذقذَز نهًشاركح فٍ انُذوج االنكرزوَُح نقظى انصُاػُح ) االرذقاء تعىدج 

 انخذيح انرؼهًُُح ( 

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد
31/5/1111 



 

 

 وسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 ظايؼح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضًاٌ انعىدج وذقىَى االداء
 

 

 

 

 

 

 

34 
شكز وذقذَز نهًشاركح تىرشح انؼًم انًىطىيح )ذُشُظ انؼًم انخُزٌ فٍ يحافظح 

 َُُىي تاػرًاد انرظىَق االنكرزوٍَ

ػًُذ االدارج 

 واالقرصاد

فً  9/3/391

19/1/1111 


