
 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت االنببر                  

 كهُت االدارة واالقخصبد

 ادارة االعمبلقسم 
 

 

 

 وانعهمُت تانذاحُ انسُزة
 

 

 

 

 أحسبن سبنم  مصزٌ محمذ انعبنٍ:     وانهقـبـم ــاالسـ

  1913/ 5/ 15 : حبرَخ انمُـالد 

 مخشوج  انحبنت انشوجُت :

 2    ذد األوالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذَـــــــــــبنت

  اعمبل إدارة :    صــانخـخـص

 مقزر قسم ادارة االعمبل :        تــــــانىظُف

 ادارة اعمبل مبجسخُز      انذرجت انعهمُت :

 االعمبلدارة القسم ا–كهُت االدارة واالقخصبد  –جبمعت االنببر :                عنىان انعمم

 08115993800انعمم   :         هبحف

    ehsan8389@uoanbar.edu.iq: كخزونٍاإلنانبزَذ 

 

 

 

 

 

 

mailto:ehsan8389@uoanbar.edu.iq
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&utm_medium=act


 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت االنببر                  

 كهُت االدارة واالقخصبد

 ادارة االعمبلقسم 
 

 .أوالً : انمؤهالث انعهمُت  

 انتاريخ انكــهيــــت  انجامعت  اندرجت انعهميت 

 بكالورووس

 

 2006 االدارة واالقتصاد  العراق  –االنبار 

 2019 االدارة واالقتصاد   mubs -لبنان  املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 . انخبزة وانىظبئف االدارَت:  ثبنُب 

 

 ثبنثبً : انخذرَس انجبمعٍ . 

 انى -مه انفترة   انجامعت )انمعهد / انكهيت(  انجهت ث

 2021 -  2019 جامعة االنبار           كلوة االدارة واالقتصاد        1

    

 

 

 انى -انفترة مه  انجهت انىظيفت ث

كهيت االدارة –جامعت االوبار   معاون مالحظ     1

 واالقتصاد

2009- 2013 

كهيت االدارة –جامعت االوبار  مالحظ    2

 واالقتصاد

2010-2014  

االدارة كهيت –جامعت االوبار  رئيس مالحظيه     3

 واالقتصاد

2014 - 2017 

 تسجيم مقرراث مسؤول وحدة 4

 انفىي

كهيت االدارة –جامعت االوبار 

 واالقتصاد

2019-2020 

كهيت االدارة –جامعت االوبار  االعمالمقرر قسم االدارة  5

 واالقتصاد

2019- 2022 



 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت االنببر                  

 كهُت االدارة واالقخصبد

 ادارة االعمبلقسم 
 

 

 رابعبً : انمقزراث انذراسُت انخً قمج بخذرَسهب. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2020 رأس املال الفكري قسم إدارة األعمال 1

 2019  مبادئ ادارة االعمال  احملاسبةقسم  2

 2019 مهارات تفكري وتواصل  قسم احملاسبة  3

 2019 مهارات تفكري وتواصل  قسم االقتصاد 5

 2019 مهارات تفكري وتواصل  قسم االدارة العامة 6

 2021 1مبادى ادارة االعمال  قسم ادارة االعمال  

 2021 التنظوميالسلوك  قسم ادارة االعمال  7

 

 انخٍ شبرك فُهب.انعهمُت واننذواث سبدسبً: انمؤحمزاث  

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

 حضور كلوة االدارة واالقتصاد 2019 احلكم الرشود والتنموة املستدامة دعامتنا 1

 حضور واالقتصادكلوة االدارة  2019 ندوة )املقررات الدراسوة( 2

 حضور كلوة االدارة واالقتصاد 2019 ندوة )ازمة السكن يف االنبار املعوقات واحللول( 3

 حضور كلوة االدارة واالقتصاد 2019 ( داءالورشة عمل )الوة ملء استمارات تقووم ا 4

 

 . االخزي سببعب : األنشطت انعهمُت  

 خارج الكلوة داخل الكلوة

  اشراف علمي ملشاريع حبوث خترج صلبة الدراسات االولوة        

 مركز التعلوم املستمر 2021حماضر يف دورات  االدارة الوسطى للعام 

  



 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت االنببر                  

 كهُت االدارة واالقخصبد

 ادارة االعمبلقسم 
 

 

 . أو حطىَز انخعهُممجبل انخخصص نخذمت انمجخمع  فٍثبمنب: انمشزوعبث انبحثُت  

 السنة النشر بلد أدم البحث ت

1 The Role of Quality of Service as a Tool to Achieve 

Relationship Marketing. An Empirical Study of a Sample of 

Mobile Phone Company (Asiacell) Customers in Anbar 

Governorate 

 2019 جملة عاملوة

عونة من العاملني يف  دور التوجه االدرتاتوجي يف حتقوق التسووق االبتكاري حبث حتلولي وصفي الراء 2

 ذركة ادوا دول لالتطاالت 

 2021 العراق

 2021 تركوا  احملفزات كمدخل ادرتاتوجي يف حتسني اداء املؤدسات التعلوموة تأثري 3

 2021 العراق  احلد من االرهاق الوظوفي مدخل لتحقوق فاعلوة االداء االدرتاتوجي  4

 

 

 . انمحهُت وانذونُتانهُئبث انعهمُت انهجآن وعضىَت  :حبسعب 

 نوع املشاركة  العملمكان  السنــة العنوان ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

 عضوا لوة االدارة واالقتصادك 2019 الستقبال الطلبة االلجنة  1

 عضوا كلوة االدارة واالقتصاد 2019 جرد الكلوةجلنة  2

 عضوا كلوة االدارة واالقتصاد 2019 جودة تصنوف الوصين جلنة  3

 عضوا كلوة االدارة واالقتصاد 2019 اللجنة االمتحانوة 4

 عضوا كلوة االدارة واالقتصاد 2020 جلنة عالوات والرتفوعات  5

 رئوسا كلوة االدارة واالقتصاد 2020 جلنة السحب يف الكلوة  6

 عضوا كلوة االدارة واالقتصاد 2020 اللجنة االمتحانوة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهُم انعبنٍ وانبحث انعهمٍ

 جبمعت االنببر                  

 كهُت االدارة واالقخصبد

 ادارة االعمبلقسم 
 

 .َتشهبداث انخقذَزانو كخب انشكزعبشزاً:  

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 2013 عمادة كلوة االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 1

 2020 عمادة كلوة االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 2

 2019 عمادة كلوة االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 3

 
 2019 رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية 4

 2020 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  5

 
 2021 رئاسة جامعة االنبار شكر تقدير  

 2021 مكتب السود الوزير–وزارة التعلوم العالي  شكر وتقدير  

 

 .انمسؤونُبث وانمنبصب انخٍ حسنمهب:  ةعشزاحذي       

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 2013 عمادة كلوة االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 1

 2019 عمادة كلوة االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 5

 2019 عمادة كلوة االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 6

 
 2019 رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية 7

 2020 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  8

/مركز التعلوم جامعة االنبار  شهادة تقديرية  9

 املستمر

2020 

جامعة االنبار/ مركز التعلوم  شهادة تقديرية 10

 املستمر

2020 

11    

 


