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متوسطاالنكليزية2

االلقاب العلمية

اللقب العلميالتسلسل

استاذ مساعد , الجهة المانحة الجامعة التقنية الشمالية - المعهد التقني الموصل , 12011-6-5

العمل الحالي

الكلية التقنية االدارية / موصلالكلية او المعهد

االدارة االلكترونيةالقسم

رئيس قسمالمنصب

الخبرة االكاديمية

تاريخ النهايةتاريخ البدايةالدولةالمدينةالجامعةالقسمالمنصبالتسلسل

اليوجد22l2l1986العراقالموصلالجامعه التقنيه الشماليهاالدارة االلكترونيةرئيس قسم1

الشهادات

الشهادةالتسلسل

دكتوراه من قسم االدارة االلكترونية - جامعه الموصل - الموصل العراق 2005 - اداره اعمال التخصص الدقيق نظام1
معلومات اداريه - عوامل النجاح الحرجة ودورها في تطوير تطبيقات المستفيد النهائي من نظم المعلومات االدارية

االهتمامات البحثية

االهتمامات البحثيةالتسلسل

تكنولوجيا المعلومات-امنيه المعلومات -االداره االلكترونيه1
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البحوث

البحثالتسلسل

1Niebal Younis Almurad-Anwar Hadi Alddabbag--OmarAhmedMahmood " ( Technical as
Effectiveness Approach Of Human Resource Management(Field study in General Electricity
Company Mosul " International Journal of Innivation,Creativity and Change 11 9 22 2020.

2Anwar Hadi Alddabbag-Niebal younis mohammed " The Effect ofE-Learning on WorkTeams:An
Exploratory study of a Sample if Employees in the Technical Institutes of Mosul " International
Journal of Innivation,Creativity and Change 14 1 1135-1160 2020.

البحوث في المجالت العربية

البحثالتسلسل

د.سلطان احمد خليف - د.نبال يونس محمد " االتصاالت الصامته(دراسه استطالعيه في عينه من المنظمات التعليميه) "1
مجله تكريت للعلوم االداريه واالقتصاديه 6 20 91-75 2010.

محمد محمود حامد - د.نبال يونس محمد " دور عناصر المزيج الترويجي في تسويق خدمه المستفيدين (دراسه الراء2
عينه من خدمه المعلومات في المكتبه المركزيه في جامعه الموصل وكتبه المعهد التقني /الموصل " مجله تنميه

الرافدين 94 31 35-53 2009.

د.سلطان احمد خليف - د.نبال يونس محمد " مدى توافر الخصائص الرياديه لدى القاده االدار�ن (دراسه استطالعيه3
الراء عينه من رؤساء االقسام العلميه في جامعه الموصل) " مجله بحوث مستقبليه 34-33 4 11-32 2011.

د.نبال يونس محمد " دور تقانات المعلومات الحديثه في تحسين جودة الخدمه المصرفيه (دراسه الراء عينه من4
العاملين في بعض فروع مصرف الرشيد والرافدين في الموصل " مجله بحوث مستقبليه 37 1 11-31 2012.

د.نبال يونس محمد " دور تقانات المعلومات الحديثه في تحسين جودة الخدمه المصرفيه (دراسه الراء عينه من5
العاملين في بعض فروع مصرف الرشيد والرافدين في الموصل " مجله بحوث مستقبليه 37 1 11-31 2012.

د.نبال يونس محمد-د.نبال يونس محمد " العوامل المؤثره في تطبيق برنامج جوده الخدمة الصحيه(دراسه استطالعيه6
مقارنة في عينة من المستشفيات الحكومية واالهلية) " مجله بحوث مستقبليه 20 1 11-39 2007.

7Ethical capital if human resource an " د.سلطان احمد خليف - د.نبال يونس محمد-هيثم حسن مصطفى
analytical study of Ibn-Alatheer teaching hospital in mosul " مجله ابحاث كليه التربيه واالساسيه 15 4 598-

.2019 571

د.نبال يونس محمد_د. ليث سعداهللا حسين " تطوير حوسبة المستفيد النهائي في اطار أداره التغ�ر " مجله تكريت8
للعلوم االداريه واالقتصاديه 6 19 97-113 2010.

9The role if brainstorming in enhancing " انوار هادي طه- د. نبال يونس محمد- أحمد ثامر نجم
competitiveness " مجله القلم 3 5 20 2019.

البحوث في المؤتمرات العربية

البحثالتسلسل
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د.سلطان احمد خليف - د.نبال يونس محمد-صبا محمد نجيب ذنون " مدى توافر الخصائص الرياديه لدى القاده1
االدار�ن " مؤتمر الرياديه في مجتمع المعرفة عمان االردن 26/4/2010-29.

د.نبال يونس محمد- صبا محمد نجيب ذنون " جوده الخدمة وخدمات البنى التحتيه لتكنولوجيا المعلومات في اطار2
تطبيقات التجارة االلكترونيه " المؤتمر والمعرض العالمي في التجاره والصناعه والتعليم المبني على المعرفه البحرين

البحرين 8/1/2011-10.

بهاء حبيب محمود الطائي-د.نبال يونس محمد " التسويق االلكتروني ودوره في تعزيز الميزه التنافسيه (دراسه3
استطالعيه الراء عينة من زبائن المراكز الخدميه للتسوق في جامعة الموصل " المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك

االعمال واالداره االلكترونيه وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة عمان االردن 23/4/2019-25.


