ميحرلا نمحرلا هللا

بسم

جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
الجامعة التمنٌة الشمالٌة
المعهد التمنً /الموصل
السٌرة الذاتٌة والوظٌفٌة
المرتبة العلمٌة الحالٌة  :استاذ مساعد

االسم  :بثٌنة لممان أحمد

االختصاص  :ادارة االعمال

الشهادة الجامعٌة  :ماجستٌر
تارٌخ الحصول على الشهادة 2002/1/15 :
الجهة المانحة للشهادة  :جامعة الموصل  /كلٌة االدارة وااللتصاد
تارٌخ التعٌن فً الهٌئة 1911/10/1 :
تارٌخ الحصول على اخر لمب علمً 2013 /10/13 :
الموالٌد 1965/5/16:
الجنس :انثى

تارٌخ اول تعٌٌن 1911/10/1 :
المسم العلمً:تمنٌات ادارة المكتب
الحالة االجتماعٌة  :متزوجة

1ـ الشهادات الحاصل علٌها :
ت
1
2

الشهادة
بكلورٌوس
ماجستٌر

االختصاص
ادارة االعمال
ادارة االعمال

الجهة المانحة
جامعة الموصل
جامعة الموصل

 -2االلماب العلمٌة :
ت
1
2
3

اللمب العلمً
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد

تارٌخ الحصول علٌة
1911
2005
2013

التارٌخ
1911
2002

 -3البحوث المنشورة:
عنوان البحث
ت
 1االبداع وانعكاساته على تطوٌر الجودة لخدمات
المعلومات بالتطبٌك فً المكتبة المركزٌة بجامعة
الموصل.
 2محددات ونتائج رضا الزبون عن الخدمات
المصرفٌة ،دراسة تحلٌلٌة لعدد من فروع مصرفً
الرشٌد والرافدٌن
 3اتجاهات االفراد العاملٌن وعاللتهما بالتغٌٌر
التنظٌمً /دراسة مٌدانٌة فً شركة تةزٌع كهرباء
نٌنوى.
 4اثر المفاضلة بٌن المعلومات الرسمٌة وغٌر
الرسمٌة فً انتاجٌة العاملٌن.
 5اثلر برامج التسوسك الداخلً فً الرضا الوظٌفً .
6

االستخبارات التسوٌمٌة واثرها فً ادارة الولت

العدد والتارٌخ
جهة النشر
مجلة تكرٌت للعلوم االدارٌة 2010/ 20
وااللتصادٌة
مجلة تنمٌة الرافدٌن

2001/11

مجلة بحوث مستمبلٌة

2006/16

مجلة بحوث مستمبلٌة

2005/12

مجلة االدارة وااللتصاد فً
الجامعة المستنصرٌة
مجلة االدارة وااللتصاد –
جامعة البصرة

2012/92
2011

1

 4ـ المؤتورت والندوات العلمٌة او الدورات المشارن بها :
ت
1
2
3
4
5

عنوان المؤتمر او الندواة
ندوة ازمة نفوق االسمان فً حوض الفرات بٌن
الوالع والتهوٌل االعالمً
ندوة علمٌة ( تدوٌر النفاٌات واثرها االلتصادي
والبٌئً
االستعداد النفسً والفكري للطلبة لبل االمتحانات
الفصلٌة واعتماد الصٌغ السلٌمة فً التعامل مع
التعلٌمات االمتحانٌة للوصول الى النتائج االٌجابٌة
ورشة عمل  :االستمرار االمنً فً مدٌنة الموصل
واثره على التنمٌة االلتصادٌة فً محافظة نٌنوى
الفساد االداري والمالً واثاره السلبٌة على
مؤسسات الدولة العرالٌة وسبل معالجتها

الجهة المنظمة
المعهد التنمنً /الموصل

تارٌخ المشاركة
2011/12/3

المعهد التنمنً /الموصل

2011/12/19

تمنٌات ادارة المكتب

2019/1/1

المعهد التمنً /موصل

2011/11/21-21

المعهد التمنً/موصل

2019/3/25

5ـ الدورات العلمٌة التً شارن فٌها :
ت
1
1
1
9

عنوان الدورة

الجهة المنظمة

االبداع االداري فً التنظٌم والتخطٌط والتمٌٌم
والجودة
دورة ادارة المكتب فً ظل تكنلوجٌا المعلومات
دورة ادارة المكتب فً ظل تكنلوجٌا المعلومات
دورة ادارة الموارد البشرٌة والتطوٌر االداري

التارٌخ

لسم ادارة المكتب

2011/12/21

المعهد التمنً الموصل
المعهد التمنً الموصل
المعهد التمنً /الموصل

2011/9/16
2011/11/15-11/11
2019/3/1-2019/3/3

 -6المهام الوظٌفٌة التً كلف بها خالل عمله :
ت
1
2
3

العمل المكلف به
رئٌس لسم ادارة المكتب
تدرٌسٌة فً لسم ادارة مكتب

مكان العمل
المعهد التمنً /الموصل
المعهد التمنً /الموصل

من
2003
2001

الفترة الزمنٌة
الى
2006
2019

 -6اللجان المكلف بها :
ت
1
2
3
4
5
6
1

عنوان اللجنة المكلف بها
عضو اللجنة االمتحانٌة
عضو اللجنة االمتحانٌة
عضو اللجنة االمتحانٌة
عضو لجان الترلٌات العلمٌة الفرعٌة
عضو لجنة تعنى بدراسة امكانٌة استحداث مجلة
علمٌة فً الجامعة للتخصصات االدارٌة

مكان العمل
المعهد التمنً /الموصل
المعهد التمنً /الموصل
المعهد التمنً /الموصل
المعهد التمنً /الموصل
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

التارٌخ
2013/2012
2011/2011
2014/2011
2011/11/4
2011/12/11

