
 

 

 وسارج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 

 

 حانذاذي جانظيز
 

 

 
 

       َجذخ يصطفً يظية صانح انًحزاب     ى:ــــــــــاالطــ

 1/7/1893 :دذاريخ انًيـال

 َيُىي  -ذهعفز :يكاٌ انىالدج

 يرشوج انحانح انشوجيح:

  4 :ذد األوالدــعـــ

 إدارج االعًال  :صـصـخـرــان

 ال يىجذ :ًُصةانـ

 ال يىجذ  :انذرجح انعهًيح

 قظى إدارج انرظىيق  –كهيح اإلدارج واالقرصاد  عُىاٌ انعًم:

 57745956634 هاذف انعًم:

 57745956634 انًىتايم:

 najdat.bap129@student.uomosul.edu.iq :كرزوَياإلنانثزيذ 

  :راتظ انصفحح انشخصيح

 انرظىيق  انرخصصاخ انًهرى تها:

 

 

 



 

 

 وسارج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 انًؤهالخ انعهًيح :أوالا  

 

ا     : انرذرج انىظيفيثاَيا

 

 

 

 

 

 حانذرج

 انعهًيح

 انراريخ حانكــهيــــ حانجايع

 1/7/2512 اإلدارج واالقرصاد انًىصم  تكانىريىص

    انًاجظريز

    انذكرىراِ

    أخزي

 انً -انفرزج يٍ  حانجه حانىظيف خ

 و.تاحث  1
 جايعح انًىصم / كهيح اإلدارج

 واالقرصاد

ونغايح  15/2/2513

15/2/2517 

 تاحث  2
جايعح انًىصم / كهيح اإلدارج 

 واالقرصاد

ونحذ  15/2/2517

 االٌ 

3    

4    

5    

6    



 

 

 وسارج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 

ا    : انرذريض انجايعيثانثا

 انً -يٍ  انفرزج انجايعح انجهح )انًعهذ / انكهيح( خ

   ذال يىج 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

ا    قًد ترذريظها ي: انًقزراخ انذراطيح انرراتعا

 انظُـــــح انًـــــادج انقظـــى خ

   ال يىجذ 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 

 

 وسارج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 

ا:    عهيها دانري أشزف( انًاجظريز رطائم ،اطزوحاخ انذكرىراِ)خايظا

 انظُــح ىـــانقظ األطزوحح أو انزطانح اطى خ

   يىجذ ال 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فيها دانري شاركانعهًيح وانُذواخ انًؤذًزاخ طادطا

 َىع انًشاركح  اَعقادهايكاٌ  انظُــح انعُىاٌ خ

) تحث / تىطرز 

 حضىر(

1 
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3     

4     

5     

6     

7     

 



 

 

 وسارج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

 

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 نشاطذتطوعيذ جلـةذمشروعذالبطاقةذالذكقةذ

  جلـةذتطبققذنظامذ)ذالباركود(ذاملوحدذلألقدامذالعؾؿقةذ

  جلـةذجردذموجوداتذالؽؾقةذ

  جلـةذمدؤوليذالدالمةذالعامةذ

 ذذذذذذذذذجلـةذالورشذالعؾؿقةذ)ذإدارةذالـتاجاتذالعؾؿقةذ(

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

 0202 جملة تنمية الرافدين  دور التسويق الشمولي يف تعزيز ثقة الزبون  1

2    

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 



 

 

 وسارج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

1.  

2.  

3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت

 التؼديرية

 الدـة اجلفةذاملاحنة

       0202ذذذذذذذذذذذذذذذذوزيرذالعؾقمذالعاليذوالبحثذالعؾؿي                        0/028م و                   1

 0202 وزيرذالعؾقمذالعاليذوالبحثذالعؾؿيذ 2536/  6م و 2

 0202 وزيرذالعؾقمذالعاليذوالبحثذالعؾؿي 666/ 0م و 3

 0202 وكقلذوزيرذالتعؾقمذالعاليذوالبحثذالعؾؿيذ 3/4445ب ت    4

 0202 رئقسذجامعةذاملوصلذ 9/22/8772 5

       0226ذذذذذذذذذذرئقسذجامعةذكربالءذذذذ                            0605 6

       0226ذعؿقدذكؾقةذالطبذ/ذجامعةذكربالءذذذذذذذذذذذذذذذ                          0/955د/ 7

       0226ذ/ذجامعةذكربالءذذذذذذذذذذذذذذذهلـددةذعؿقدذكؾقةذا                         0/5205د/ 9

       0226ذ/ذجامعةذكربالءذذذذذذذذذذذذذذذذالزراعةعؿقدذكؾقةذ                         0/2252د/ 8

        0226ذ/ذجامعةذكربالءذذذذذذذذذذذذذذذذالتؿريضعؿقدذكؾقةذ                            0/427د/ 15

       0226ذ/ذجامعةذكربالءذذذذذذذذذذذذذذذذاهلـددةعؿقدذكؾقةذ                           0/2474د/ 11

       0226ذعؿقدذكؾقةذالطبذ/ذجامعةذكربالءذذذذذذذذذذذذذذذ                          5/0472د/ 12

         0228ذعؿقدذكؾقةذاإلدارةذواالقتصادذ/ذجامعةذاملوصلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ                          9/5/4003 13

       0228ذعؿقدذكؾقةذاإلدارةذواالقتصادذ/ذجامعةذاملوصلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ                     9/5/2853 14

ذعؿقدذكؾقةذاإلدارةذواالقتصادذ/ذجامعةذاملوصلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ                   9/5/9746 15  0228       



 

 

 وسارج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي

 جايعح انًىصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىيى االداء
 

        0229ذعؿقدذكؾقةذاإلدارةذواالقتصادذ/ذجامعةذاملوصلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ                   9/5/7988 16

        0229ذعؿقدذكؾقةذاإلدارةذواالقتصادذ/ذجامعةذاملوصلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ                    9/5/682 17

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت
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 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 انعزتيح  .1

2.  

3.  

             

 .CDيرى ذظهيى َظخح عهً يالحظح: 


