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C.V
المعلومات الشخصية
شهاب احمد خضر

اسم
محل وناريخ الوالدة

1968/2/27
متزوج

الحالة االجتماعية

عقرة

السكن

كوردستان -دهوك -عقرة  -كوجينة

موبايل

0750 4071711

ئيميل

shihabsouar@yaoo.com

معلومات االكاديمية
الوظيفة

تدريسي

اللقب العلمي

بروفيسور مساعد

موقع الوظيفة

المعهد التقني عقرة

تاريخ التعيين

2005/10/1

التحصيل العلمي
الشهادة
الجامعة
تاريخ الحصول على الشهادة

بكالوريوس
الموصل
1993/7/10

االختصاص

دكتوراه
دهوك
طالب دكتوراه

ماجستير
الموصل
2005/6/12
ادارة االعمال
23
10
16
 13سنة في المعهد
23
61
27

البحوث المنشورة
المشاركات في المؤتمرات
كتب الشكر والتقدير
خبرة التدريس
مشاركات في اللجان العلمية واالدارية
سيمنار الملقاة والمشاركة
مشاركات في الدورات التدريبية

الخبرة االدارية
من
2006
2014

الى
2012
2016

المنصب
رئيس قسم المحاسبة في المعهد التقني عقرة
مسؤولة وحدة تطوير المناهج
شهاب احمد خضر

بروفيسور مساعد

بەش طشتطريى جورى.....................
ثةميانطةها تةكنيكى ئاكرىَ..............................
زانكۆيا ثوليتةكنيكى يا دهوك ..............................
بابەت كارطيَريا سةرضاويَن مروظى..............................
ناوى مامۆستا  :شهاب احمد خضر
ساڵى خوێندن2019/2018 :

پەرتووکی کۆرس
Course Book
 .1ناوى كۆرس
 .2ناوى مامۆستاى بەر پرس
 .3بەش /کۆلێژ

كورس بوكى ادارة المواد البشرية
شهاب احمد خضر
ثةميانطةها تةكنيكى يا ئاكرىَ – بةشىَ طشتطريى جورى
ئیمێلshihabsouar@yahoo.com :

 .5يەکەى خوێندن (بە سەعات) لە
هەفتەيەک

تیۆری2 :
پراکتیک1 :

 .6ژمارەی کارکردن

هةمى رؤذيَن دةواما فةرمى تنىَ رؤذا ئيك شةمبى نةبيت

 .4پەيوەندی

 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفايەلی مامۆستا

 .9وشە سەرەکیەکان

ئةز هةلطر َى برواناما ماستةرم ل ذمرييارى و ئةف سالة ئةز وانا كارطيَريا
سةرضاويَن مروظى(ادارة الموارد البشرية)
شلوظةكرنا كارى
ثالن دانانا سةرضاويَن مروظى
هةلبذاردن و دامةزراندن
مةشق
هةلسةنطاندنا ئةدائ َى فةرمانبةرا
هاندان (حتفيز) فةرمانبةرا
ثلة بةرز كرنا فةرمانبةرا
ظةطوهاستنا فةرمانبةرا
ديسثلينا فةرمانبةرا

 .10ناوةروكى طشتى كورسةكة:
طرنطى خويَندنى بابةت:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

تيَطةيشنت لة وةزيفة سرتاتيجيةكانى كارطيَرى سةرضاوةي مروَيي .
ضؤنيةتى نوسيين وةصفي وةزيفة.
ضؤنيةتى ثالندانان بؤ هيَزى كار.
ميكانيزمي دانى هاندان بة كارمةند.
ميكانيزمى هةلبذاردن و دامةزراندنى كارمةندان
ميكانيزمى هةلسةنطاندنى ئةدائى كارمةندان

 .11ئاماجنةكانى کۆرس
-1ناساندنى قوتابي بة بنةما بنةرةتية كانى كارطيَرى سةرضاوةي مروَيي.

 -2ئاشنا كردنى قوتابي بة رؤل وطرنطى كارطيَرى سةرضاوةي مروَيي.
 -3فيَركردن وزياتركردنى شارةزايى قوتابي كة ضؤن ببَى بة بةريَوة بةريَكى سةركةوتوو وضوَن بتوانيَ كةسي شياو
ليَهاتوو بدوَزريَتةوة وة بيانهينيَت ب َو ريَكخراو.

 -4قوتابي بزانيَت كة تاكة ريَطا بوَسةركةوتين ريَكخراوةكان بةكارهيَناني زانسيت بوَهينان
ودامةزراندني تاكةكان جطة لةم شيَوازة دةبيَتة بارلةسةر ريَكخراوة وةناتوانريَت ئةو
ريَكخراوة كفائة وفاعليةت بةدةست بهيَنيت كةستاندةريَكة بوَ هةلسةنطاندني
ريَكخراوةكان.
 .12ئەرکەکانی قوتابی

دظيَت قوتابى يىَ ئامادة بيت ل هوال وانة طوتنىَ دا و بو هةر وةرزةكى راثورتةكىَ ئامادة بكةت و
مسينارةك َى ثيَش كيَش بكةت و ي َى بةرهةظ بيت بو ئةجنامدانا كويزا
 .13ڕێگەی وانە ووتنەوه

 ناظةروكا بابةتى د َى ب مةلزةمة د دةستىَ قوتابى دا بيت و ل سةر داتا شو ب بةرنامىَ ثور بوينتد َى هيَتة ثيَش كيَش كرن و ل سةر تةختىَ سثى دىَ هيَتة شلوظةكرن
 ذيَدةريَن سةرةكى هةنة بؤ بابةتى ثيَدظية قوتابى خبوينيت بؤ زيَدةكرنا وةرطرتنا زانستى. بؤ بهيَزكرنا شيانيَن قوتابى حاالتيَن ديراسى و ثراكتيكي ييَن جودا جودا د َى هيَنة طةنطةشةكرن. .14سیستەمی هەڵسەنگاندن

كويز و راثورت و مسينار و ئامادةبونا قوتابى (وةرزىَ ئيَكىَ) % 5
ئةزموونا نيظا ساىلَ %30
كويز و راثورت و مسينار و ئامادئةبونا قوتابى (وةرز َى دوويىَ) % 5
ئةزموونا دووماهيكا ساىلَ % 60
 .15دهرئەنجامەکانی فێربوون

ثشتى ظى بابةت َى وةرد طريت دىَ ئةظ توانيَت ل خار َى دةف ثةيدا بن:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

توانيَت ريَظةبرنا هيَزا كارى
توانيَت دانانا وةصفا وةزيفى.
توانيَت هةلبذاردن و دامةزراندنا كارمةندا.
توانيَت دانانا ثالن بؤ هيَزا كارى.
توانيَت هاندانا كارمةندا بؤ ئةجنامدانيَن كار.
توانيَت سةخبري كرنا هيَزا كارى.

 .16لیستی سەرچاوە
 -1المرجع األساسي الموصى به
جاري ديسلر

المؤلف
عنوان الكتاب

Authors:

ادارة الموارد البشرية

Title:

الرياض :دار املريخ

الناشر
سنة النشر

Editor:

2007

Year of Edition:
2- Other Books

 -2مراجع أخرى
امحد ماهر

المؤلف

Authors:

عنوان الكتاب

ادارة الموارد البشرية

Title:

الناشر

القاهرة :الدار اجلامعية

Editor:

2005

سنة النشر

Year of Edition:
3

 -3مراجع أخرى
المؤلف

خالد عبد الرحيم مطر اهلييت

عنوان الكتاب

- Other Books
Authors:

ادارة الموارد البشرية :مدخل استراتيجي

Title:

عمان :دار احلامد

الناشر

Editor:

2000

سنة النشر

Year of Edition:

ناظةرؤك َى بابةتى Course content

-17

هةفتى
هةفتيا ئيكىَ

اإلطار العام للمادة :
ادارة املوارد البشرية (املفهوم ،االهمية ،االهداف) ،التطور التاريخ.
الوظائف االدارية الدارة املوارد البشرية.
التحليل الوظيفي:

هةفتيا دووىَ

.1
.2
.3
.4
.5

وصف الوظيفة.
مواصفات شاغل الوظيفة.
االساليب املستخدمة يف تصميم وحتليل الوظيفة.
اهمية حتليل الوظيفة.
انوذج وصف الوظيفة.

ختطيط املوارد البشرية:
 .1مفهوم ختطيط املوارد البشرية.

هةفتيا سىَ يىَ

 .2اهمية ختطيط املوارد البشرية.
 .3خطوات ختطيط املوارد البشرية.
 .4معوقات ختطيط املوارد البشرية .
االختيار والتعيني:
 .1االعالن.
 .2االستقطاب.

هةفتيا ضارىَ

 .3االختيار والتعيين.

 .4مراحل عملية االختيار والتعيين.
 .5حالة عملية.
التدريب:
 .1مفهوم واهمية واهداف التدريب.
 .2انواع التدريب.
 .3مراحل عملية التدريب.
 .4حالة عملية.

هةفتيا ثيَنجىَ
هةفتيا شةشىَ

هةفتيا هةفتى
هةفتيا هةشتىَ

هةفتيا نةهىَ
هةفتيا دةهىَ

هةفتيا يازدىَ

-1
-2
-3
-4
-5
-6

تقويم اداء العاملني:
مفهوم واهمية واهداف تقويم االداء.
نظام تقويم االداء.
دور ادارة املوارد البشرية يف تقويم االداء.
الفشل يف تقويم انظمة االداء.
عناصر تقويم االداء.
حالة عملية.
حتفيز العاملني:
 -1مفهوم احلوافز.
 -2التطور التارخيي للحوافز.
 -3اهمية احلوافز.
 -4اسس منح احلوافز.
 -5انواع احلوافز.
 -6نظريات التحفيز.
 -7خطوات تصميم نظام احلوافز.
 -8شروط النظام اجليد للحوافز.
ترقية وترفيع العاملني:
 -1مفهوم واهداف الرتقية.
 -2اسس الرتقية.
 -3مشاكل انظمة الرتقية.
 -4النقل.
 -5حالة عملية.

نقل العاملني:

 .1مفهوم النقل.
 .2فوائد النقل.
 .3اغراض النقل.
 .4اسباب النقل.

 .5انواع النقل.
انضباط االفراد العاملني:
.1
.2
.3
.4
.5

هةفتيا دوازدىَ
هةفتيا سيَزدىَ

مفهوم انضباط االفراد العاملني.
ادارة االنضباط.
تصميم نظام االنضباط.
انواع املشاكل االنضباطية.
انواع اجلزاءات (العقوبات).

صيانة املورد البشري:
هةفتيا ضاردىَ
هةفتيا ثازدىَ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مفهوم صيانة العاملني.
املخاطر املهنية.
االمراض املهنية.
السالمة املهنية.
حوادث العمل.
خدمات العاملني.

 .18تاقیکردنەوەکان دارشتن

منوونة  :بةحسى طرنطيا ضاكيا سةرضاويَن مروظى بكة ؟
-

-

كخراوى و
ضاالكيا ثالن دانان بؤ مروظان يا هاريكارة بؤ جيَبةجيَكرنا ئارمانجيَن جودا جودا لسةر
َ
ئاستى كةسى و ريَ
َ
جظاتى.
ئاستى كةسى :مرؤظ َى هةذى دهیَتة دياركرن بؤ جه َى هةذى.
لسةر
َ
ى خال سكرن لدةم َى كو د زيَدةبن.
ى :دابینكرنا فةرمانبةرا (كريَكارا) لدةم َى كو د كیَم بن و خوة ذ َ
لسةر ئاست َى ريَكخراو َ
ئاستى جظاكى :بكارئینانةكا دروست بؤ مروظان دهیَتة كرن.
لسةر
َ
كیَم كرنا تیَضؤيان وةكو دامةزراندن ،مةشق ،ديف ضون.
ناهیَلیت ئاريشیَن فوجائى دروست ببن.
ثى هةية،
ئةطةر ئةظ ضاالكیة نةبیت ريَكخراو نزانیت كا ثیَدظى ب ضةند كةسا هةية بؤ دامةزراندن َى ،وكةنطى ثیَتظى َ
ى بكار ئینیت.
دى ل كیَر َ
ى جةوا دابین كةت ،و َ
ود َ
كارى خوة.
ئةظ ضاالكیة يا هاريكارة بؤ زانینا هوكاريَن هیَالنا وةزيف َى يان مانا وان و رازيبوونا وان ل
َ

 .19راست وچەوت

نموونة  :ثالن دانانا سةرضاويَن مروظى كردارةكة ريَكخراو ئةنجام ددةت ذبؤى دةست نيشانكرنا
ى
بةرهةمى ريَكخراو َ
َ

