
 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

  

 

 خاىزارُ حاىغُش
 

 

 

 

       ػشثُخ ػجذاىشحَِ داؤد اىُبعُِ    ٌ:ــــــــــاالعــ

 1/9/1961:دربسَخ اىَُـال

 ٍىصو/اىؼشاق:ٍنبُ اىىالدح

 ػبصثخ اىحبىخ اىضوجُخ:

 :ذد األوالدــػـــ

 احصبء :صـصـخـزــاى

 :َْصتاىـ

 اعزبر ٍغبػذ :اىذسجخ اىؼيَُخ

 جبٍؼخ اىَىصو /ميُخ االداسح واالقزصبد/قغٌ ّظٌ اىَؼيىٍبد االداسَخ  ػْىاُ اىؼَو:

 هبرف اىؼَو:

 اىَىثبَو:

 Arabia_da@yahoo.com:نزشوٍّاإلىاىجشَذ 

 :ساثظ اىصفحخ اىشخصُخ

 احصبء رطجُقٍ وثحىس اىؼَيُبداىزخصصبد اىَهزٌ ثهب:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 اىَؤهالد اىؼيَُخ :أوالا   

 

  : اىزذسط اىىظُفٍصبُّبا  

 : اىزذسَظ اىجبٍؼٍصبىضبا  

 اىً -ٍِ  اىفزشح اىجبٍؼخ اىجهخ )اىَؼهذ / اىنيُخ( د

 ىحذ االُ-1993 جبٍؼخ اىَىصو   االداسح واالقزصبد 1

 2112-1995 ميُخ اىحذثبء اىجبٍؼخ  ميُخ اىحذثبء اىجبٍؼخ  2

 2113-2112 /اىَُِجبٍؼخ حضشٍىد  ميُخ اىؼيىً االداسَخ  3

 2113-2112 /اىَُِجبٍؼخ حضشٍىد  ميُخ اىهْذعخ واىجزشوه  4

 خاىذسج

 اىؼيَُخ

 اىزبسَخ خاىنــيُــــ خاىجبٍؼ

 22/11/1993 االداسح واالقزصبد جبٍؼخ اىَىصو  ثنبىىسَىط

 22/12/1999 واالقزصبداالداسح  جبٍؼخ اىَىصو  اىَبجغزُش

    اىذمزىسآ

    أخشي

 اىً -اىفزشح ٍِ  خاىجه خاىىظُف د

 ٍغبػذ ثبحش 1
جبٍؼخ اىَىصو /االداسح 

 واالقزصبد/قغٌ االحصبء
1993-1996 

 ٍذسط ٍغبػذ 2
جبٍؼخ اىَىصو /االداسح 

 واالقزصبد/قغٌ االحصبء
1999-1994 

  ٍذسط 3
جبٍؼخ اىَىصو /ميُخ االداسح 

 /قغٌ االحصبءواالقزصبد
1994-2111 

 اعزبر ٍغبػذ 4
جبٍؼخ اىَىصو /ميُخ االداسح 

 االداسَخ  واالقزصبد
 ىحذ االُ-2111



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 2113-2112 /اىَُِجبٍؼخ حضشٍىد  ميُخ اىجُئخ واالحُبء اىجحشَخ  5 

 قَذ ثزذسَغهب ٍاىذساعُخ اىز: اىَقشساد ساثؼبا  

 اىغْـــــخ اىَـــــبدح اىقغـــٌ د

 2111-1999 ثحىس اىؼَيُبد االحصبء 1

 1991-1999 ٍجبدئ احصبء االقزصبد 2

 1991-1999 ثشٍجخ ثيغخ ثُغل االحصبء 3

 1993-1999 ثشٍجخ ثيغخ فىسرشاُ  االحصبء  4

 1993-1999 ثشٍجخ ثيغخ فىسرشاُ االقزصبد 5

 1995-1994 ٍزقذً احصبء االقزصبد 

 1999-1991 سَبضُبد  اداسح االػَبه  6

 1995-1991 ثحىس اىؼَيُبد اداسح االػَبه 7

 
 1997-1995 ثحىس اىؼَيُبد احصبء 9

 1997-1995 ثحىس اىؼَيُبد االداسح اىصْبػُخ  9

 1999-1996 سَبضُبد  اىؼيىً اىَبىُخ واىَصشفُخ  11

 1999-1996 ثحىس اىؼَيُبد اىؼيىً اىَبىُخ واىَصشفُخ  11

 2111 ثحىس اىؼَيُبد اىشَبضُبد /ميُخ اىَؼيَُِ  12

13 
اداسح االػَبه /ميُخ 

 اىحذثبء
 2111-1994 ثحىس اىؼَيُبد 

 2114-1999 ثحىس اىؼَيُبد ٍحبعجخ  14



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 
 2116-2113 احصبء ٍزقذً /ٍبجغزُش  ٍحبعجخ  15

 2111-1994 ثحىس اىؼَيُبد اىحذثبءٍحبعجخ /ميُخ  16

17 
ٍبىُخ وٍصشفُخ /ميُخ 

 اىحذثبء
 2111-1996 ثحىس ىؼَيُبد 

19 
اداسح االػَبه /جبٍؼخ 

 حضشٍىد 
 2113-2112 ثحىس اىؼَيُبد

19 
ٍبىُخ وٍصشفُخ /جبٍؼخ 

 حضشٍىد 
 2113-2112 ثحىس اىؼَيُبد

21 
ٍحبعجخ /جبٍؼخ 

 حضشٍىد 
 2113-2112 ثحىس اىؼَيُبد 

21 
هْذعخ وثزشوه /جبٍؼخ 

 حضشٍىد 
 2113-2112 ثحىس اىؼَيُبد

22 
اىجُئخ واالحُبء اىجحشَخ 

 /جبٍؼخ حضشٍىد 
 2113-2112 سَبضُبد 

 2111-2119 احصبء ٍزقذً /ٍبجغزُش  ٍبىُخ وٍصشفُخ  23

 2114-2112 احصبء ٍزقذً /ٍبجغزُش  اداسح االػَبه 24

 ىحذ االُ  -2114 /ٍبجغزُشاحصبء ٍزقذً  االداسح اىصْبػُخ  25

 اداسح االػَبه 26
ٍهبساد احصبئُخ فٍ االػَبه/دثيىً 

 اداسٌ 
2112-21114 

 اداسح االػَبه  27
ٍهبساد احصبئُخ فٍ اىحبعىة 

 /دثيىً طجٍ 
2112-2114 

 ّظٌ اىَؼيىٍبد االداسَخ  29
ٍهبساد احصبئُخ فٍ اىحبعىة 

  دثيىً/
2111-21114 



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 2117-2111 اعبىُت مَُخ  ّظٌ اىَؼيىٍبد االداسَخ  29 

 2115-2114 ثحىس اىؼَيُبد  ّظٌ ٍؼيىٍبد اداسَخ  31

 2119 ثحىس اىؼَيُبد  ّظٌ ٍؼيىٍبد اداسَخ  31

 ػيُهب ذاىزٍ أششف( اىَبجغزُش سعبئو ،اطشوحبد اىذمزىسآ)خبٍغبا:  

 اىغْــخ ٌـــاىقغ األطشوحخ أو اىشعبىخ اعٌ د

1 

 عبىُتاىزفبضيٍ ىيزنبىُف ثبعزخذاً ا اىزحيُو

–اىجشٍجخ اىشَبضُخ ىزخصُص اىَىاسد اىْبدسح 

فٍ اىششمخ اىؼبٍخ ىصْبػخ  رطجُقُخدساعخ 

 ٍؼَو اىغنش واىخَُشح فٍ اىَىصو –اىغنش 

 2114 ٍحبعجخ 

 فُهب ذاىزٍ شبسماىؼيَُخ واىْذواد اىَؤرَشاد عبدعبا:  

ّىع  اّؼقبدهبٍنبُ  اىغْــخ اىؼْىاُ د

 اىَشبسمخ 

) ثحش / 

ثىعزش 

 حضىس(

1 

اىَؤرَش االحصبئٍ اىضبٍِ ىيجَؼُخ 

 االحصبئُخ  ًاىؼشاقُخ ىيؼيى

 ثبحش جبٍؼخ اىنىفخ  1997

2 
ىنيُخ االداسح اىَؤرَش اىضبٍّ ػشش 

 واالقزصبد

2112 
اىجبٍؼخ 

 اىَغزْصشَخ 

 ثبحش

3 
اىَؤرَش اىؼيٍَ اىؼبىٍَ االوه ىفبميزٍ 

 اىقبّىُ واالداسح 

 ثبحش جبٍؼخ دهىك 2113

4 
اىَؤرَش اىؼيٍَ اىىطٍْ اىزبعغ ىنيُخ 

 اىزَشَض

 ثبحش ميُخ اىزَشَض 2112



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 
5 

اىَؤرَش اىؼيٍَ اىضبىش ىنيُخ االداسح 

 واالقزصبد 

 ثبحش جبٍؼخ رنشَذ  2119

 2119 وسشخ ػَو "اىنهشثبء خذٍخ وججبَخ " 6
ميُخ االداسح 

 واالقزصبد

 ثبحش

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

دوراتًلتدرٌسًًوموظفًًالكلٌةًف9ًًًًاقامةً

اهزةًفًًاالحصاءًللسنواتًالبرامجٌاتًالج

0991-0991 

اقامةًدوراتًلموظفًًالتصنٌعًالعسكريً

0991 

المشاركةًفًًدوراتًالتعلٌمًالمستمرًفًًالكلٌةً

 كمحاضرً
 

لطلبةًالدراساتًتقدٌمًاستشاراتًاحصائٌةً

فًًكلٌةًودبلوم(ًالعلٌاً)دكتوراهًوماجستٌر

 االدارةًواالقتصادًوبقٌةًكلٌاتًالجامعةً

 

 أوًتطوٌرًالتعلٌمثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

دراسة احصائٌة للواقع السكانً فً مدٌنة  0

 الموصل 
 5891 مجلة تنمٌة الرافدٌن 

2 
التوزٌع االمثل للكوادر الصحٌة باستخدام طرٌقة 

 السمبلكس المعدلة 
 5898 تنمٌة الرافدٌن 

 5898 تنمٌة الرافدٌن  كفاءة بعض طرق البرمجة الخطٌة  1

4 
دراسة احصائٌة حول ظاهرة التدخٌن لدى طلبة 

 المدارس االعدادٌة 
 تنمٌة الرافدٌن 

5885 

 

 5885 مجلة جامعة كركوك rxcفصل مصادر االقتران فً جداول التوافق 1ً



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 
6ً

توفٌق احد نماذج بوكس جنكٌز للتنبؤ بمناسٌب 

 نهر دجلة فً مدٌنة الموصل 
 5881 تنمٌة الرافدٌن 

 5881 تنمٌة الرافدٌن  تطور السالمة المرورٌة فً العراق7ً

8ً
دراسة احصائٌة حول العوامل المؤدٌة لإلصابة 

 بسرطان الحنجرة 
 5881 تنمٌة الرافدٌن 

 5881 تنمٌة الرافدٌن  تقدٌر حجم العٌنة فً المعاٌنة العشوائٌة البسٌطة 9ً

01ً
متغٌرات  تأثٌراستخدام الدالة الممٌزة لبٌان 

 الحمٌة 
 5881 تنمٌة الرافدٌن 

00ً
دراسة احصائٌة حول معٌقات االبداع لدى 

 العاملٌن فً وحدات الحاسبة فً جامعة الموصل 
 5881 تنمٌة الرافدٌن

02ً
استخدام التحلٌل العاملً فً تحدٌد المتغٌرات 

 المؤثرة على االسنان 
 5888 تنمٌة الرافدٌن 

 7001 التربٌة والعلم التناقض فً طرق حل مسائل نظرٌة المباراة01ً

04ً
استخدام نماذج البرمجة الهدفٌة الصحٌحة 

لمعالجة مشكلة عدم وجود حل ممكن فً 

 دراسة تطبٌقٌة –البرمجة الخطٌة 

 7001 بحوث مستقبلٌة 

01ً
االخطاء الشائعة فً التحلٌل االحصائً واسالٌب 

المعاٌنة فً مٌدان التطبٌق فً كلٌة االدارة 

 واالقتصاد

لكلٌة االدارة  57 رالمؤتم

واالقتصاد/الجامعة 

 المستنصرٌة 

7057 

06ً
تمٌز المرضى المصابٌن وغٌر المصابٌن 

بمرض السرطان باستخدام بعض االسالٌب 

 االحصائٌة 

المؤتمر العلمً العالمً 

االول لفاكلتً القانون 

 واالدارة 

7051 

07ً
مهنة التمرٌض بٌن القبول والرفض والعرف 

 االجتماعً 

مر العلمً الوطنً المؤت

 التاسع لكلٌة التمرٌض
7057 



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 
08ً

اثر وسائل االتصال على السلوكٌات والقٌم لدى 

 الشباب

المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة 

االدارة واالقتصاد/جامعة 

 تكرٌت

7059 

09ً
خصخصة الطاقة الكهربائٌة بٌن الرفض 

 والقبول 

 ورشة العمل "الكهرباء

جامعة خدمة وجباٌة "

/كلٌة االدارة الموصل 

 واالقتصاد خدمة وجباٌة "

7059 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 

 1999-1992عضوة هيئة ادارية /الجمعية العراقية للعلوم االحصبئية )االمين المبلي للجمعية ( .1

 2011-2002عضوة لجنة الترقيبت العلمية في كلية االدارة واالقتصبد للفترة  .2

 2002-2001الحدببء الجبمعة للعبم الدراسي زميل كلية  .3

ًراعاش 

كتبًالشكرً ً

ًوالتقدٌر:

ً ًجهةًاصداره 

0984ً ًكلٌةًاالدارةًاالقتصادً ًشكرًوتقدٌرً 0ً 

0984ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 2ً 

0991ً ًدكلٌةًاالدارةًواالقتصا ًشكرًوتقدٌر 1ً 



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

0991ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصادً ًشكرًوتقدٌر 4ً  

0994ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًوتقدٌرشكرً 1ً 

0994ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 6ً 

0994ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 7ً 

0994ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 8ً 

0994ً ًمدٌرٌةًمرورًمحافظةًنٌنوى ًشكرًوتقدٌر 9ً 

0991ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 01ً 

0991ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًكتبًشكرً 00ً 

0996ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 02ً 

0997ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 01ً 

2112ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 04ً 

2112ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 01ً 

2112ً ًكلٌةًالحدباءًالجامعة/موصل ًشكرًوتقدٌر 06ً 

جامعةًحضرموتًللعلومً ًشكرًوتقدٌر 07ً 

والتكنولوجٌا/مكتبًاألمٌنً

ًالعام

 2112ً

2111ً جامعةًحضرموتًللعلومً ًشكرًوتقدٌر 08ً 



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

والتكنولوجٌا/كلٌةًالعلومً 

ًاالدارٌة

جامعةًحضرموتًللعلومً ًشكرًوتقدٌر 09ً 

والتكنولوجٌا/كلٌةًالهندسةً

ًوالبترول

 2111ً

جامعةًحضرموتًللعلومً ًشكرًوتقدٌر 21ً 

والتكنولوجٌا/كلٌةًالعلومً

ًالبٌئٌةًواالحٌاءًالبحرٌة

 2111ً

جامعةًحضرموتًللعلومً ًشكرًوتقدٌر 20ً 

والتكنولوجٌا/مكتبًنائبً

ًرئٌسًالجامعة

 2112ً

2114ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 22ً 

2111ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصادً ًشكرًوتقدٌرً 21ً 

2111ً ًواالقتصادكلٌةًاإلدارةً ًشكرًوتقدٌرً 24ً 

2118ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌرًً 21ً 

2111ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 26ً 

2118ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 27ً 



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

2118ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 28ً  

2119ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 28ً 

2104ً ًاإلدارةًواالقتصادكلٌةً ًشكرًوتقدٌر 29ً 

2101ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 11ً 

2100ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 10ً 

2102ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 12ً 

كلٌةًاإلدارةً ًشكرًوتقدٌر 11ً 

واالقتصاد/الجامعةً

ًالمستنصرٌةً

 2102ً

2102ً ًكلٌةًاإلدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 14ً 

كلٌةًالتمرٌضً/جامعةً ًشكرًوتقدٌر 11ً 

ًالموصلً

 2102ً

2101ً ًجامعةًدهوكً ًشكرًوتقدٌر 16ً 

2101ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصادً ًشكرًوتقدٌر 17ً 

2101ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 18ً 

2101ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 19ً 

2101ًًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 41ً 



 

 

 وصاسح اىزؼيٌُ اىؼبىٍ واىجحش اىؼيٍَ

 جبٍؼخ اىَىصو

 ميُخ االداسح واالقزصبد

   شؼجخ ضَبُ اىجىدح ورقىٌَ االداء
 

 

 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكررا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

1    

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

5 
وتطبٌقاتها االدارٌة واالقتصادٌة /دار الرٌاضٌات والبرمجة الخطٌة 

 مجدالوي للنشر والتوزٌع 
7050-7055 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 العربية  .1

 االنكليسية  .2

2101ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌر 40ً 

2107ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصادً ًشكرًوتقدٌرً 42ً 

2108ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌرً 41ً 

ًدكلٌةًاالدارةًواالقتصا ًشكرًوتقدٌرً 44ً 

ً/جامعةًتكرٌتً

 2108ً

2108ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌرً 41ً 

2108ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌرً 46ً 

2108ً ًدكلٌةًاالدارةًواالقتصا ًشكرًوتقدٌرً 47ً 

2108ً ًكلٌةًاالدارةًواالقتصاد ًشكرًوتقدٌرً 48ً 


