جـــامـعة نـــوروز

المعلومات الشخصية
االسم

هلوڤان حسني عثمان

العنوان

دهوك  -نزاركى

محل وتاريخ الوالدة

شيخان – 1986/8/15

رقم الهاتف النقال

07504948581

الحالة الزوجية

متزوج

بريد الجامعة االلكتروني

hilovan.othman@nawroz.edu.krd

معلومات الوظيفة
معاون العميد

الوظيفة

المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها

نوع االرتباط بالجامعة

مدرس – 2019/6/10

عقد دائمي

الشهادات العلمية
الدكتوراه

الشهادة

البكالوريوس

الماجستير

اسم الجامعة

دهوك

دهوك

البلد المانح للشهادة

اقليم كوردستان  -العراق

اقليم كوردستان  -العراق

تاريخ الحصول على الشهادة

2009

2014

عنوان رسالة الماجستير

دور عدد من عناصر التسويق الريادي في تحقيق ابعاد االستباقية التسويقية /دراسة استطالعية الراء المديرين في
عينة من المنظمات االنشائية العاملة في محافظة دهوك

التخصص الدقيق

ادارة التسويق

عنوان اطروحة الدكتوراه
التخصص الدقيق

الخبرات التدريسية من  ( -االحدث الى االقدم)
من

الى

المرتبة العلمية

اسم الجامعة

المواد التي تم تدريسها

2022/1/22

2022/6/30

مدرس

نوروز

تخطيط الموارد البشرية

2021/ 9 /1

2022/1/19

مدرس

نوروز

إدارة الموارد البشرية

2020/ 9 /1

2021/6/30

مدرس

نوروز

بحوث العمليات
المحاسبة االدارية

2019/9/1

2020/6/30

مدرس

نوروز

بحوث العمليات

2018/11/24

2019/6/30

مدرس مساعد

نوروز

مبادئ االدارة

2018/10/1

2019/6/30

مدرس مساعد

جامعة بوليتكنيك دهوك/
المعهد التقني العمادية

ادارة الموارد البشرية

2018/10/1

2019/6/30

مدرس مساعد

نوروز

بحوث العمليات

2017/11/20

2018/6/30

مدرس مساعد

نوروز

مبادئ االدارة

2017/10/1

2018/6/30

مدرس مساعد

نوروز

بحوث العمليات

2016/10/1

2017/6/30

مدرس مساعد

نوروز

التسويق والتجارة االلكترونية ومبادئ
االدارة

1

2015/10/1

2016/6/30

مدرس مساعد

نوروز

التسويق والتجارة االلكترونية

2015/10/15

2016/1/15

مدرس مساعد

جامعة بوليتكنيك دهوك/
كلية التقنية اإلدارية

بحوث العمليات

2014/10/1

2015/6/30

مدرس مساعد

نوروز

التسويق والتجارة االلكترونية

الخبرات االدارية من ( -االحدث الى االقدم)
من

الى

العنوان الوظيفي  /اسم الجامعة او المؤسسة

2019/9/16

االن

معاون عميد كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة نوروز

2016/10/1

2019/9/16

مقرر قسم المحاسبة  /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة نوروز

2014

2015

مدير الذاتية  /رئاسة بلدية دهوك

2011

2012

مدير االدارة  /رئاسة بلدية دهوك

2010

2011

مدير االدارة /المديرية البلدية الغربية
االبحاث العلمية من( -االقدم الى االحدث)
اسم البحث

جهة النشر

التاريخ

دور عدد من المتغيرات التنظيمية في الشعور باالغتراب الوظيفي لدى المديرين
والتنفيذيين في رئاسة بلدية دهوك

المجلة االكاديمية لجامعة
نوروز

2017/8/11

تشخيص واقع ابعاد النضج الوظيفي لدى الجامعات االهلية  /دراسة استطالعية آلراء
المديرين والتنفيذيين في جامعة نوروز

المجلة االكاديمية لجامعة
نوروز

2019/3/25

اسهامات إدارة عالقات الزبائن في تعزيز االداء االستراتيجي  /دراسة استطالعية آلراء
عينة من المديرين في بعض المصارف التجارية في محافظة دهوك

المجلة االكاديمية لجامعة
نوروز

2019/3/25

التجارة االجتماعية ودورها في تحقيق ابعاد الميزة التنافسية  /دراسة استطالعية آلراء
مديري عدد من المشاريع الصغيرة في مدينة دهوك

المجلة االكاديمية لجامعة
نوروز

2020/3/26

دور ادارة عالقات الزبائن االجتماعية في تحقيق االداء المتميز /دراسة استطالعية آلراء
عينة من المديرين والتنفيذيين في عدد من المشاريع الصغيرة الخدمية في مدينة دهوك

المجلة االكاديمية لجامعة
نوروز

2021/4/14

الكتب المؤلفة والمترجمة
جهة النشر

اسم الكتاب

التاريخ

المقاالت
اسم المقال

جهة النشر

التاريخ

اسال واستمع ،افتهم ومن ثم جاوب

مجلة (ئەڤرو)

2021/6/29

المؤتمرات وورش العمل
نوع المشاركة

اسم المؤتمر  -ورشة العمل

2

التاريخ

تهيئة كادر متطور ومثقف /من قبل اتحاد طلبة كوردستان

مشارك

2008 / 8/ 17 -9

تطوير القدرات حول المجاالت المتعلقة ب(المشاركة السياسية ،الشاب القائد ،التساوي ما
بين الجنسين)  /من قبل مركز المستقبل للمسائل الشبابية

مشارك

2008/11/24 -22

3

اإلشراف الحالي على الدراسات العليا (دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم أكاديمي)

ت

اسم الطالب

الجامعة – الكلية والقسم

كتاب االمر الرسمي
الرقم والتاريخ

عنوان االطروحة أو الرسالة

1
2
3

4
عضوية المنظمات والنقابات
اسم المنظمة  /النقابة

طبيعة العضوية

نقابة المحاسبين في دهوك

عضو مكتسب

الشبكات االكاديمية
الرابط

اسم الموقع
ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5181-2725

Google
Scholar
Research
Gate
Publons

https://publons.com/dashboard/summary/

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hilovan-husni-2a1849127/

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&hl=ar&user=p__zrl4AAAAJ
https://www.researchgate.net/

4

