
 

 

 وسارج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

 جاهؼح الوىصل

 كليح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

  

 

 حالذاذي جالظيز
 

 

 

 

 احوذ ػثذالكزين احوذ شهاب          ن:ــــــــــاالطــ

 4/8218/ 02   :دذاريخ الويـال

 هىصل :الىالدجهكاى 

 هرشوج   الحالح الشوجيح:

 ثالثح  :ذد األوالدــػـــ

 ػلىم هاليح وهصزفيح  :صـصـخـرــال

 :وٌصةالـ

 هظاػذ هذرص  :الذرجح الؼلويح

 جاهؼح الوىصل / كليح االدارج واالقرصاد ػٌىاى الؼول:

   هاذف الؼول:

 20085152281  الوىتايل:

 ahmed.alnoaime@yahoo.com  :كرزوًياإللالثزيذ 

  :راتظ الصفحح الشخصيح

 ، إدارج هاليح هحفظح اطرثواريح ، ادارج هخاطز هاليح ، اطىاق هاليح الرخصصاخ الوهرن تها:

 

 

 



 

 

 وسارج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

 جاهؼح الوىصل

 كليح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

 الوؤهالخ الؼلويح :أوالا   

 

ا     الىظيفي: الرذرج ثاًيا

 

 

 

 

 

 

 حالذرج

 الؼلويح

 الراريخ حالكــليــــ حالجاهؼ

 86/0/0226 االدارج واالقرصاد جاهؼح الوىصل تكالىريىص

 06/6/0280 االدارج واالقرصاد الوىصل جاهؼح الواجظريز

    الذكرىراٍ

    أخزي

 الً -الفرزج هي  حالجه حالىظيف خ

 0280-0220 جاهؼح الوىصل / االدارج واالقرصاد هظاػذ تاحث  8

 االى -0280 جاهؼح الوىصل / االدارج واالقرصاد ػضى هيأج الرذريض 0

3    

4    

5    

6    



 

 

 وسارج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

 جاهؼح الوىصل

 كليح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

ا     : الرذريض الجاهؼيثالثا

 الً -هي  الفرزج الجاهؼح الجهح )الوؼهذ / الكليح( خ

 االى -0280 جاهؼح الوىصل االدارج واالقرصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    قود ترذريظها ي: الوقزراخ الذراطيح الرراتؼا

 الظٌـــــح الوـــــادج القظـــن خ

 0283-0280 والوصزفيح واليحال ًظن الوؼلىهاخ  ػلىم هاليح وهصزفيح 8

 0284-0283 ًظن الوؼلىهاخ  الواليح والوصزفيح ػلىم هاليح وهصزفيح 0

 0286-0285 ًظن الوؼلىهاخ  الواليح والوصزفيح ػلىم هاليح وهصزفيح 3

 ػلىم هاليح وهصزفيح 4
رياضياخ هاليح ، ادارج الوؤطظاخ 

 والوصزفيحالواليح 
0286-0280 

 ػلىم هاليح وهصزفيح 5
ادارج الوؤطظاخ الواليح والوصزفيح ، 

 طزق تحث
0280-0281 

 0282 - 0281 إدارج هاليح  إدارج صٌاػيح 6

   ػلىم هاليح وهصزفيح 0



 

 

 وسارج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

 جاهؼح الوىصل

 كليح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

  

ا:    ػليها دالري أشزف( الواجظريز رطائل ،اطزوحاخ الذكرىراٍ)خاهظا

 الظٌــح نـــالقظ األطزوحح أو الزطالح اطن خ

8    

0    

3    

4    

5    

6    

0    

ا:    فيها دالري شاركالؼلويح والٌذواخ الوؤذوزاخ طادطا

 ًىع الوشاركح  اًؼقادهاهكاى  الظٌــح الؼٌىاى خ

) تحث / تىطرز 

 حضىر(

1 
اهويح ذٌويح الوىارد هؤذوز/ 

الثشزيح في ظل االقرصاد 

 الزقوي

0281 
 -2الثليذججاهؼح 

 الجشائز
 تحث

ذٌىيغ هصادر الروىيل هؤذوز / 2

 ركيشج للرٌويح الوظرذاهح
0281 

جاهؼح الرٌويح 

 الثشزيح
 تحث

3 
    

 



 

 

 وسارج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

 جاهؼح الوىصل

 كليح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

  

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل البحثأدمذ ت

1 
دراست  -الستثوار الرياضي: الونافع والكلفا

استشرافيت الستضافت قطر لبطولت كاس العالن لكرة 

 2222القدم 

جاهعت االنبار للعلوم  هجلت

 االقتصاديت واالداريت
1028 

2 
حتليل وقياس العوامل املؤثرة يف النفقات العامة يف العراق 

 1022  - 1002للمدة 

، جامعة جملة تنمية الرافدين

 املوصل
1022 

3 
أخطاء التنبؤ مؤشرًا لعدم متاثل املعلومات ومدخال لتحليل 

 السيولة

، جامعة جملة العلوم االقتصادية

 البصرة
1022 

4    

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  



 

 

 وسارج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

 جاهؼح الوىصل

 كليح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

 3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة الشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديريةكتابذ ت

 1028 -1002 العميد كتاب شكر وتقدير 25 8

 1028-1022 رئيس اجلامعة كتاب شكر وتقدير 2 0

 1022-1028 العميد كتاب شكر وتقدير 2 3

 1022-1028 رئيس اجلامعة كتاب شكر وتقدير 1 4

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

2   

1   

2   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 عربي .8

 انكليزي .0

3.  

             



 

 

 وسارج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

 جاهؼح الوىصل

 كليح االدارج واالقرصاد

   شؼثح ضواى الجىدج وذقىين االداء
 

 .CDيرن ذظلين ًظخح ػلً هالحظح:  


