السية الذاتية والعلمية
ر
الياسي
الدكتور رسمد غانم صالح
ر
التولد  1949/9/26الموصل /العراق
محل االقامة :اربيل /العراق
العنوان :رويا تاور الرقم  /123اربيل
الحالة االجتماعية :ميوج
الجنسية :عراقية
ون :sarmad.alyassin@gmail.co
ر
الييد االلكي ي
رقم الموبايل07740870731 :
07706150614
07701602217
الحال :رئيس قسم المحاسبة /كلية الحدباء الجامعة/الموصل
العمل
ي

االنكليية ،الفرنسية
الت يجيدها  :العربية،
ر
اللغات ي

العلم:
التحصيل
ي
الشهادة
دكتوراه
DEA
دبلوم
شهادة
بكالوريوس
علوم

االختصاص العام والدقيق
الجامعة
12/12/1986
علوم ادارية  ،ادارة موارد
Universite de Rennes
ر
بشية والعالقات االنسانية
1
 Universite de Rennes 1علوم ادارية ،ادارة الموارد ايلول 1982
ر
البشية
تموز 1980
الدول لالدارة العامة -ادارة االفراد
المعهد
ي
باريس IIAP
برنامج الدكتوراه الصيفية ايلول 1981
جامعة غرينوبل  -فرنسا
تموز 1973
المحاسبة وادارة االعمال
جامعة الموصل

الوظائف والمناصب:
الوظيف
العنوان
ي
محاسب
تدريس
ي
رئيس قسم االقتصاد
الجزن
ي
وكيل مدير مركز
رئيس قسم ادارة
االعمال
رئيس مؤسسة
رئيس قسم ادارة
االعمال
رئيس قسم المحاسبة

الدائرة او المنظمة
كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الموصل
مركز البحوث االقتصادية -جامعة الموصل

الفية
1975-1977
1987-2014
2000-2001

مركز البحوث االقتصادية -جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الموصل

2001-2002
2003-2009

هيئة العمل  -نينوى
كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الموصل

2003-2004
2012-2015

كلية الحدباء الجامعة -الموصل

 -2017لحد االن

االعمال والتكليفات االخرى:
_ رئيس مركز التدريب والتعليم المستمر -كلية االدارة واالقتصاد

امي تحرير مجلة تنمية الرافدين – جامعة الموصل
_ ر
_ رئيس تحرير مجلة دراسات مستقبلية – مركز البحوث االقتصادية –
جامعة الموصل
_ عضو هيئة تحريرمجلة كلية الحدباء الجامعة

الدراسات العليا واالولية:
 _1ر
االرساف عىل طلبة الدراسات العليا ( 60طالب )
الدكتوراه

( )21اطروحة

الماجستي
ر

( )32رسالة

العال ( )7رسالة
الدبلوم
ي
والماجستي
 _2التدريس يف الدكتوراه
ر
الفية من  1994ولحد اآلن
لماجستي):
_ المواد العلمية يف الدراسات العليا (الدكتوراه وا
ر
• ادارة الموارد ر
البشية
• ادارة المنظمة
• االدارة االسياتيجية
• حافات العلوم

• االبستومولوجيا
العلم
• منهجية البحث
ي
العال
الماجستي والدبلوم
_ مناقشة مئات اطروحات الدكتوراه ورسائل
ر
ي
الت تم تدريسها يف الدراسات االولية:
_ المواد ي
• مبادئ ادارة االعمال
• ادارة الموارد ر
البشية
• ادارة االفراد وادارة العالقات العامة
العلم
• اصول البحث
ي
• ادارة المصارف
التأمي
• ادارة
ر
• االدارة الدولية
• ادارة المؤسسات المتخصصة
التنظيم
• السلوك
ي
 °الرقابة وتقييم االداء

_ البحوث والدراسات:
نش ر
ر
اكي من  100بحث ودراسة يف مجالت علمية

_ المؤتمرات والندوات وورشات العمل:
المشاركة يف مئات المؤتمرات والندوات وورشات العمل يف العراق
وخارج العراق
_ التدريب والتعليم المستمر:
اليامج
اليامج التدريبية  ،تنفيذ مئات ر
• المشاركة يف تنفيذ وادارة ر
التدريبية
اليامج التدريبية  ،المشاركة ف ر
اليامج
عشات ر
• المشاركة كمتدرب يف ر
ي
وغيها
التدريبية يف العراق وفرنسا ر
_ االستشارات العلمية:
_ تقديم االستشارات العلمية والفنية
_ العمل كأستشاري يف العديد من المؤسسات والمصانع لسنوات
ومنها:
• معمل االلبسة الجاهزة يف الموصل
• معمل النسيج
• ررسكة انتاج الطاقة الكهربائية
• معمل البان الموصل
• التطبيق يف معمل احذية Bata
_ النقابات والجمعيات

والمدققي (العراق)
المحاسبي
• نقابة
ر
ر
المعلمي (العراق)
• نقابة
ر
اقيي (العراق)
• جمعية
االقتصاديي العر ر
ر
_ اللجان العلمية واالدارية:
• عضو مجلس كلية  2000ولحد االن
• اللجان العلمية يف االقسام العلمية
• اللجان االمتحانية
• اللجان االنضباطية للطلبة
• اللجان االجتماعية والثقافية
• لجان التعليم والتدريب المستمر
الميدان للطلبة
• لجان التدريب
ي
...................

