
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة وااللخصاد

  شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

 َىال يحًىد حًىد ى:ــــــــــاالطــ

 1992-1-9 :دحاريخ انًيـال

 َيُىي :يكاٌ انىالدة

 يخشوجت انحانت انشوجيت:

 واحذ :ذد األوالدــعـــ

 احصاء :صـصـخـخــان

 :ًُصبانـ

 يذرص :انذرجت انعهًيت

 كهيت االدارة وااللخصاد عُىاٌ انعًم:

 هاحف انعًم:

  انًىبايم:

 Nawal.mahmood27@gmail.com:كخزوَياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 انخخصصاث انًهخى بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 انًؤهالث انعهًيت :أوالا   

 

 : انخذرج انىظيفيثاَياا  

 

 : انخذريض انجايعيثانثاا  

 انً -يٍانفخزة انجايعت انجهت )انًعهذ / انكهيت( ث

 نحذاالٌ-2004 انًىصم االدارة وااللخصاد 1

 لًج بخذريظها ي: انًمزراث انذراطيت انخرابعاا  

 انظُـــــت انًـــــادة انمظـــى ث

 احصاء عهىو يانيت ويصزفيت 1
2004/2005 

2005/2006 

 تانذرج

 انعهًيت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجايع

 1994 االدارة وااللخصاد انًىصم بكانىريىص

 2004 عهىو انحاطباث وانزياضياث انًىصم انًاجظخيز

    انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظيف ث

 2001-1996 انخظجيمشعبت  و.باحث 1

 2011-2004 لظى َظى انًهىياث االداريت يذرص يظاعذ 2

 -2011 االداريتلظى َظى انًهىياث  يذرص 3
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 احصاء ادارة صُاعيت 2

2004/2005 

2005/2006 

2006/2009 

 حمىق اَظاٌ َظى يعهىياث اداريت  3
2002/2009  

2009/2010  

2010/2011 

 spss 2016بزيجت  انخظىيك 4 

 2010/2011 احصاء َظى يعهىياث اداريت 5

 نحذ اال2009ٌ رياضياث َظى يعهىياث اداريت 6

9    

 عهيها جانخي أشزف( انًاجظخيز رطائم،اطزوحاث انذكخىراِ)خايظاا:  

 انظُــت ىـــانمظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث

1    

 فيها جانخي شاركانعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث طادطاا:  

 َىع انًشاركت  اَعمادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

 بحث وااللخصاداالدارة  2012 يؤحًز 1

 بحث االدارة وااللخصاد 2012 َذوة 2

 ورلت عًم االدارة وااللخصاد 2012 لظى انخظىيك ورشت عًم 3

 ورلت عًم االدارة وااللخصاد 2012 ورشت عًم لظى االلخصاد 4

ورشت عًم لظى انعهىو  5

 انًانيت وانًصزفيت

 ورلت عًم االدارة وااللخصاد 2012

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

لجنةًتدقٌقًاستماراتًالتقدٌمًللطلبةًفًًًعضولجنةًجرد

 الجامعاتًالعراقٌة
 ًعضوًلجنةًاستقبالًالطلبةً
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 ًعضوًلجنةًاجتماعٌة 

  عضوًلجنةًاالمتحانٌة

  عضوًلجنةًالتدرٌبًالصٌفًً

  عضوًفًًلجنةًاالرشاد

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

التكهن بواسطة نماذج االنحدار الحركي مع  1

 التطبيق
 8002 مجلة تنمية الرافدين

والخاص العالقة السببية بين االنفاق الحكومي  2

االردن حالة والعوامل المحددة للنوعين 

 8009-0790دراسية

مجلة جامعة االنبار 

للعلوم االقتصادية 

 واالدارية

8000 

3 
استخدام منهج تحليل التكامل المشترك لبيان اثر 

 المتغيرات النقدية والحقيقية في التضخم

مجلة جامعة االنبار 

للعلوم االقتصادية 

 واالدارية

8000 

اساليب الكشف عن البيانات المشوهة باستخدام  4

بالتطبيق على -تعدين البيانات دراسة مقارنة

 بيانات احد المختبرات االهلية

مؤتمر /االدارة 

 واالقتصاد
8008 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

1.  

7.  

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة المانحةالجهةً كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

مساعد رئيس جامعة  شكر وتقدير 1

 الموصل
0771 

عميد االدارة  شكر وتقدير 2

 واالقتصاد
0779 
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 شكر وتقدير 3
عميد االدارة 

 واالقتصاد

-8000في 3

8002-

-8001في3

-8009في8

في 8002-3

في 8007-8

في 8000-3

8000-

-8000في8

-8000في3

-8008في3

8003-8009-

 8002في 3

عميد االدارة  شاركةشهادة م 4

 واالقتصاد
 8002في 3

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفة:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

0   
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 اتــثانًًعشرً:اللغ 

 العربية .1

 االنكليزية .2

 

 

 


