
 السرية الذاتية والعلمية
 ـ)گرين مصطفى خالد/ مدرس(ل

 اإلدارة واالقتصاد/ قسم اإلدارة األعمال كليةجامعة دهوك/ 

 

ً:ًالمعلوماتًالشخصيةًأولاً

 يميَدئارين مصطفى خالد ـگ االسم الثالثي واللقب

 / أربيل1980-5-27 تاريخ ومكان الوالدة

 عراقية الجنسية

 أنثى الجنس

 عزباء الحالة االجتماعية

 كردية القومية

 مسلمة الديانة

 1حي ماسيكا  –محافظة دهوك  مكان السكن الحالي
 green_amedi_155@yahoo.com ياإللكترونالبريد 

 07504594149 رقم الموبايل
 

 :ًالمعلوماتًالعلميةثانيااً

أول تعيين ومكان تاريخ 
 التعيين

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة دهوك      31/12/2003

 اإلدارة واالقتصاد/  قسم إدارة األعمال كليةجامعة دهوك /   مكان العمل الحالي

 مدرس اللقب العلمي

 11/11/2013 تاريخ الحصول على اللقب

 إدارة األعمال االختصاص العام

 السلوك التنظيمي االختصاص الدقيق
 

mailto:green_amedi_155@yahoo.com
mailto:green_amedi_155@yahoo.com


 ثالثاا:ًالشهاداتًالعلمية

سنةًالحصولًًالشهادة
ًعليها

ًمكانًالحصولًعليها

 قسم إدارة األعمال/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة دهوك 2003 البكالوريوس

 قسم إدارة األعمال/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة دهوك 2008 الماجستير

دراسة ميدانية آلراء /  في سلوك المواطنة التنظيمية  األثر التتابعي للسلوك السياسي واالندماج الوظيفي" عنوان رسالة الماجستير
 ."عينة من المالكات التدريسية في كليات جامعة دهوك

 رابعاا:ًالبحوثًالمنشورة

 عنوان البحث العدد المجلد رقم األمر/ السنة  أسم المجلة
/ جامعة تنمية الرافدين

 موصل
اثر التمكين النفسي في  113 35 1142/ 2013

دراسة / االغتراب الوظيفي
استطالعية آلراء رؤساء 

األقسام العلمية في جامعة 
 "دهوك

مجلة اإلدارة واالقتصاد/ 
 الجامعة المستنصرية

"اثر األبعاد الهيكلية في  99 37 2014
دراسة / االحتراق الوظيفي

استطالعية آلراء عينة من 
المديرية العامة  الموظفين في

للطرق والجسور واألعمار 
واإلسكان وفروعها في 

 "محافظة دهوك
المشاركة بالبحث الموسوم ) تشخيص الواقع السياحي في قضاء عقرة / دراسة استطالعية آلراء عينة من السياح في قضاء عقرة" في 

لحصول على او  ، يئة العامة للسياحة على مستوى األقليممسابقة للبحوث الخاصة بالسياحة من قبل وزارة البلديات والسياحة و اله
  . في تلك المسابقة المركز األول

    الوظائفًاإلداريةخامساا:ً

 . جامعة دهوك/ اإلدارة واالقتصاد  كليةعضو هيئة تدريس/ قسم إدارة األعمال/   الوظيفة الحالية
 .عضو ومقررة اللجنة العلمية

 لقسم إدارة األعمال عضو اللجنة االمتحانية
 .منسقة قسم إدارة األعمال لضمان الجودة



 -2014-2013 – 2012:لـسنوات  كليةلقسم إدارة األعمال في ال عضو لجنة االمتحانات الوظائف اإلدارية السابقة
2015 

 2015،  2013  ، 2012:واتلسن كليةلضمان الجودة في ال إدارة األعمال منسقة قسم

 المهامًالتدريسيةسادساا:ً

 :قمت بتدريس المواد اآلتية خالل سنوات الخدمة الجامعية
/   قمت بتدريس مادة أصول أو طرق البحث العلمي للمرحلة الثالثة في قسم إدارة األعمال )الدراسة الصباحية والمسائية( .1

 ( ولحد اآلن.2009منذ عام ) كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة دهوك
/ كلية االدارة قمت بتدريس مادة مبادئ المحاسبة للمرحلة االولى في قسم إدارة االعمال )الدراسة الصباحية والمسائية(  .2

 . 2011 - 2010 – 2009في سنوات: واالقتصاد/ جامعة دهوك 
   2009: سنة في دهوكاالقتصاد/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة  قسم في االولى للمرحلة دارةاإل مبادئ مادة بتدريس قمت .3
   2010 سنة  فيالمحاسبة/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة دهوك  قسم في االولى للمرحلة دارةاإل مبادئ مادة بتدريس قمت .4
 . 2010في سنة العمادية– التقني المعهد المحاسبة مبادئ .5
/ كلية االدارة ( والمسائية الصباحية الدراسة) األعمال إدارة قسم في الثالثة للمرحلة مادة بحوث العمليات بتدريس قمت .6

 2015واالقتصاد/ جامعة نوروز خالل هذه السنة 
     

     
 


