بسم ميحرلا نمحرلا هللا
جمهورٌه العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
الجامعة التمنٌة الشمالٌة
المعهد التمنً الموصل
السٌرة العلمٌة والوظٌفٌة
المرتبة العلمٌة الحالٌة:استاذ مساعد
االختصاص  :التسوٌك الدولً

االسم  :جعفر خلٌل مرعً علً ال ٌونس
الشهادة الجامعٌة :ماجستٌر
تارٌخ الحصول على الشهادة4894/4/2 :
الجهةالمانحة للشهادة  :جامعة بغداد  /كلٌة اإلدارة وااللتصاد
تارٌخ اول تعٌن 4898/2/41 :
تارٌخ التعٌٌن فً الهٌئة 4898 /2/41
تارٌخ الحصول على أخر لمب علمً2146 /42/4 :
الموالٌد 4856
الجنس  :ذكر
-1
ت
-1
-2

الشهادات الحاصل علٌها

المسم العلمً :تمنٌات إدارة المكتب
الحالة االجتماعٌة  :متزوج

:

الشهادة
بكالورٌوس
ماجستٌر

االختصاص
محاسبة ادارة
االعمال
ادارة االعمال

الجهة المانخة
الجامعة
المستنصرٌة
جامعة بغداد

التارٌخ
4899/4899
4894

 -2األلماب العلمٌة
ت
-4
-2
-3

اللمب العلمً
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد

تارٌخ الحصول علٌة
4898/2/41
2141/42/42
2146/42/4

 -3البحوث الممبولة المنشورة
ت
-4
-2
-3
-4
-5
-6
-9

عنوان البحث

جهة النشر

دراسة تحلٌلة لبٌان العالله بٌن
المخلفات الصناعٌه
دور التخطٌط االستتراتٌجً فً دعم
المرارات االدارٌة
دور ادارة المعرفة فً تحمٌك االبداع
االداري
مدى توافر بعض النظم المعلوماتٌه
فً المنظمات الخدمٌة
دور التسوٌك االبتكاري فً تحمٌك
المٌزة التنافسٌة
دور مجاالت االستراتٌجٌات
التسوٌمٌة فً تعزٌز االداء التسوٌمً
دور التخطٌط الناحج فً ادارة
االزمات االدارٌة

المؤتمر العلمً
الثالث للتعلٌم التمنً
مجلة تكرٌت

العدد والتارٌخ
4882
2116

مجلة جامعة االنبار

العدد2143/ 3

مجلة جامعة تكرٌت

مجلة  44العدد 32
2145/
العدد 2144/ 8

مجلة جامعة كركون

مجلة  4العدد / 4
2144
مجلة  25العدد 6
2142

مجلة جامعة االنبار

مجلة التمنً

 -4المؤتمرات والندوات العلمٌة او الدورات المشارن بها :
ت
4
2
3
4

عنوان المؤتمر او الندوة
المؤتمر العلمً الثالث لوزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً
المؤتمر العلمً االول /
المؤتمر العلمً الثالث لهٌئة التعلٌم التمنً
المؤتمر الدولً للصلٌب االحمر

الجهة المنظمة

جامعة صالح الدٌن
بغداد
بغداد

تارٌخ المشاركة

4899/4/2
4881
2148/3/24

 -5الدورات العلمٌة التً شارن فٌها :
عنوان الدورة
ت
الدورة التربوٌة المنظمه من لبل بولتكسن
4
هادر سفٌد
دورة فً طرق التدرٌس مركز تطوٌر المالكات
الدورة المتمدمة فً طرق التدرٌس
واستخدام الوسائل التعلٌمٌة
حلمة دراسٌة فً اسالٌب التموٌم واسس
تصمٌم االسئلة
دورة الحاسبة للترلٌات العلمٌة
دورة فً المكتبة االفتراضٌه

التارٌخ
الجهة المنظمة
-98/42/28
بغداد
4891/4/41
مركز تطوٌر المالكات 4899/2/49-2/4
مركز تطوٌر المالكات 4899/3/49-3/5
مركز تطوٌر المالكات 4881/2/3-34
المعهد التمنً الموصل 2143/3/9 - 2/24
المعهد التمنً الموصل 2142/8/31

 -6المهام الوظٌفة التً كلف بها خالل عمله :
ت

مكان العمل

العمل المكلف به

الفترة الزمنٌة
الى
من
4898/8/31

4

ممرر لسم المحاسبة

المعهد التمنً كركون

2
3

رئٌس لسم المحاسبة
رئٌس لسم ادارة المكتب
والمخازن
رئٌس لسم المحاسبة
المٌام بمهام وكٌل العمٌد
المٌام بمهام رئٌس لسم
ادارة المكتب

=
=

4891/4/45
4891/6/23

=
=
المعهد التمنً الموصل

4896/42/21
4891/42/25
4883

4
5
6

4899

الدراسات الممدمة
ت
-4
-2
-3

نوع الدراسة
تنظٌم العمل فً شعبة التسجٌل
االصالح االداري /دٌوان رئاسة
الجمهورٌه
دراسة حول االرشاد التربوي

المكان
المعهد الفنً كركون
=

التارٌخ
4894/42/9
4899/3/48

المعهد التمنً
الموصل

4898/41/41

اللجان المكلف بها اثناء الخدمة
ت
-4
-2
-3
-4

اللجان

رئاسة اللجان االمتحانٌة
رئاسة لجنة منح المخصصات للمنتسبٌن
عضوٌة لجنه انضباط موظفً الدوله
عضوٌة لجنه توزٌع االراضً على حاصلً الشهادات
العلٌا
 -5رئاسة لجنة توزٌع الطلبة على االلسام االدارٌة
 -6عضوٌة اللجنة العلمٌة فً لسم ادارة المكتب

مكان الامة اللجنه
المعهدٌن كركون والموصل
المعهد التمنً الموصل
=
=
=
=

اضافة الى الماء محاضرات كثٌرة للدورات التدرٌبٌة لموظفً دوائر الدولة فً المحافظة.

