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  الذاتيةالذاتية  السيرةالسيرة          
                                                          

 المعلومات الشخصية

سامي فريق صالح         االسم 

ته ناهى –دهوك   الجنسية عراقي العنوان 

sami.fariq@yahoo.com محل و تاريخ الوالدة دهوك - 1/1/1911 البريد االلكتروني 

 لة الزوجيةالحا   متزوج   

 

 معلومات الوظيفة

 الوظيفة تدريسي المرتبة العلمية  مدرس

 

لشهادات العلميةا  

هادكتورال ماجستيرال   الشهادة لوريوسابكال 

 اسم الجامعة دهوك دهوك زاخو

 دةاهح للشالمان البلد عراق عراق عراق

5/7/1102  01/1/2102  21/7/4022 على الشهادة حصولالتاريخ    

_ تسويق عما ادارة اال  التخصص الدقيق 

 

 

 ) االحدث الى االقدم( - الخبرات االدارية

 من الى العنوان الوظيفي / اسم الجامعة او المؤسسة

 13/12/0212 19/0/0214 المعهد التقني اإلداري دهوك / مدير الحسابات

 10/0/0225 10/12/0212 مصرف داسنيا /محاسب   

 

 ) االحدث الى االقدم( -الخبرات التدريسية من 

 من الى المرتبة العلمية اسم الجامعة المواد التي تم تدريسها

 /ادارة المؤسسات المالية /  مبادئ المحاسبة
إشراف على مشاريع بحث   /ادارة االزمات 

 التخرج

 0217 0211 مدرس مساعد بوليتكنيك ونوروز

إشراف على مشاريع بحث /  مبادئ المحاسبة
 التخرج

 2016 0217 مدرس مساعد بوليتكنيك

إشراف على مشاريع /  المحاسبة المخزنية
 بحث التخرج

 0215 0216 مدرس مساعد بوليتكنيك

إشراف /  نظرية المنظمة/  مبادئ المحاسبة
 على مشاريع بحث التخرج

 0214 0215 مدرس مساعد بوليتكنيك

إشراف على مشاريع /  ارة الوقت واألزماتإد
 بحث التخرج

 0213 0214 مدرس مساعد بوليتكنيك

 0210 0213 مدرس مساعد بوليتكنيك إشراف على مشاريع بحث التخرج

إشراف على مشاريع بحث /  التنظيم واألساليب
 التخرج

 0211 0210 مدرس مساعد بوليتكنيك



   

 

2 

 

 )االقدم الى االحدث( -االبحاث العلمية

 البحثاسم  جهة النشر التاريخ

 مجلة جامعة دهوك 0213
، ـكـين بتعزيز األداء اإلستراتيجيعالقة وأثر بعض أبعاد إستراتيجـية التم

 دراسة استطالعية آلراء العاملين في شركات االتصاالت في مدينة دهوك

 مجلة جامعة دهوك 0214
دور اساليب ادارة الصراع في تعزيز االداء المنظمي، دراسة استطالعية آلراء 

 ء مجالس المعاهد التقنية في محافظة دهوكعينة من اعضا

 مجلة جامعة دهوك 0214
أثر ابعاد فلسفة المحيط االزرق في استرتيجيات المنتجات المبتكرة، دراسة 
 استطالعية في شركتين كوره ك و نه وروز تليكوم في مركز مدينة دهوك

 مجلة جامعة نوروز 0214
، دراسة استطالعية آلراء عينة من دور ادارة الحكمة في تحقيق األداء المتميز
 جامعة دهوك التقنية -التدريسيين في المعاهد التقنية 

 مجلة  جامعة باب  0217
دراسة استطالعية آلراء ، دور قاعدة المعلومات التسويقية في سمعة المنظمة

 عينة من المديرين في عدد من المستشفيات األهلية في مدينة دهوك

 وزاخ مجلة  جامعة 0217
دراسة استطالعية آلراء عينة من ، لتسويق الريادي في سمعة المنظمةتأثير ا

 المديرين في عدد من المستشفيات األهلية في مدينة دهوك

 
 


