
 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

  

 

 حانذاذٛ جانظٛز
 

 

 

 

     آشــرٙ ػثذانظرار ػثذانغُٙ      ى:ــــــــــاالطــ

 1895/ 1/ 1      :دذارٚخ انًٛـال

 يٕصم       :يكاٌ انٕالدج

 أػشب    انحانح انشٔجٛح:

 :ذد األٔالدــػـــ

 انرخصص انؼاو )انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح(، انرخصص انذلٛك )ادارج يانٛح (    :صـصـخـرــان

 :ًُصةانـ

 يذرص :انذرجح انؼهًٛح

 ذذرٚظٙ ػُٕاٌ انؼًم:

  ْاذف انؼًم:

 00003040962 انًٕتاٚم:

 ashti@yahoo.com :كرزَٔٙاإلنانثزٚذ 

 :راتظ انصفحح انشخصٛح

 يانٛح ػايح –ادارج يصارف  –ادارج يانٛح  انرخصصاخ انًٓرى تٓا:

 

 

 



 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

 
 

 انًؤْالخ انؼهًٛح :أٔالا  

 

 

 

 

ا     : انرذرج انٕظٛفٙثاَٛا

 

 

 

 

 حانذرج

 انؼهًٛح

 انرارٚخ حانكــهٛــــ حانجايؼ

 1/0/2009 االدارج ٔااللرصاد انًٕصم تكانٕرٕٚص

 29/11/2013 االدارج ٔااللرصاد انًٕصم انًاجظرٛز

    انذكرٕراِ

    أخزٖ

 انٗ -انفرزج يٍ  حانجٓ حانٕظٛف خ

 2012-2008 كهٛح االدارج ٔااللرصاد يظاػذ تاحث 1

 2014-2012 كهٛح االدارج ٔااللرصاد تاحث 2

 2010-2014 كهٛح االدارج ٔااللرصاد يذرص يظاػذ 3

 ٔنحذ االٌ 2010 كهٛح االدارج ٔااللرصاد يذرص 4

5    

6    



 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

 
 

 

ا    : انرذرٚض انجايؼٙثانثا

 انٗ -يٍ  انفرزج انجايؼح انجٓح )انًؼٓذ / انكهٛح( خ

 ٔنحذ االٌ 2014 انًٕصم كهٛح االدارج ٔااللرصاد 1

 2010 انًٕصم كهٛح انشراػح ٔانغاتاخ 2

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

ا    لًد ترذرٚظٓا ٙانذراطٛح انر: انًمزراخ راتؼا

 انظُـــــح انًـــــادج انمظـــى خ

 2014 يثادئ ادارج االػًال انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 1

 2016 ذًٕٚم انذٔنٙ انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 2

 2016 ذًٕٚم انشزكاخ انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 3

 2016 ادارج يانٛح انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 4

 2016 ادارج يانٛح لظى انًحاطثح 5

 2016 ادارج يانٛح لظى االدارج انصُاػٛح 6



 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

 
0 

 –كهٛح انشراػح ٔانغاتاخ 

 لظى االلرصاد انشراػٙ

 

 2010 يثادئ انًحاطثح

 2010 ذًٕٚم انذٔنٙ انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 9

 2010 ذًٕٚم انشزكاخ انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 8

 2010 ادارج يانٛح ٔانًصزفٛحانؼهٕو انًانٛح  10

 2010 ادارج يانٛح  لظى االدارج انصُاػٛح 11

 E 2019يحاطثح يرٕططح  لظى انًحاطثح 12

 2019 ذًٕٚم انذٔنٙ  انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 13

 2019 ذًٕٚم انشزكاخ  انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 14

 2019 ادارج يانٛح انؼهٕو انًانٛح ٔانًصزفٛح 15

 2019 ادارج يانٛح لظى االدارج انصُاػٛح 16

 

ا:    ػهٛٓا دانرٙ أشزف( انًاجظرٛز رطائم ،اطزٔحاخ انذكرٕراِ)خايظا

 انظُــح ىـــانمظ األطزٔحح أٔ انزطانح اطى خ

1    

2    

3    

4    

5    

6    

0    

 



 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

  

 

ا:    فٛٓا دانرٙ شاركانؼهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًزاخ طادطا

 َٕع انًشاركح  اَؼمادْايكاٌ  انظُــح انؼُٕاٌ خ

) تحث / تٕطرز 

 حضٕر(
1 

االَرمال يٍ َظاو انذفغ 

انُمذ٘ انٗ َظاو 

فٙ االنكرزَٔٙ ًذفٕػاخ ان

 انؼزاق

يؤذًز فٙ جايؼح  2014

 كزتالء

 تاحث

2 

ذشخٛص كفاءج طٕق انؼزاق 

نألٔراق انًانٛح َٕٔػٛح 

يؼهٕياذّ ٔدٔرِ فٙ ذًٕٚم 

 االلرصاد

 

فٙ جايؼح يؤذًز  2010

 كزتالء

 تاحث

3 

انفظاد االدار٘ ٔانًانٙ 

 االطثاب ٔطثم انًؼانجح

2010 

َذٔج كهٛح االدارج 

ٔااللرصاد تجايؼح 

انًٕصم/ انًٕلغ 

 انثذٚم فٙ دْٕن

ػضٕ فٙ اػًال 

 انُذٔج

 

 

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 



 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

  

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 



 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

 الدـة اجلفةذاملاحنة الشفادةذالتؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذ ت 

 2002 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 2 عدد كتب الشكر ) 1

 2000 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 2 عدد كتب الشكر ) 2

 2000 رئوس جامعة املوصل ( 0 عدد كتب الشكر ) 3

 2000 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 8 عدد كتب الشكر ) 4

 2002 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 0 عدد كتب الشكر ) 5

 2002 دهوك جامعة –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 0 عدد كتب الشكر ) 6

 2002 كربالء جامعة –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 0 عدد كتب الشكر ) 0

 2002 رئوس جامعة املوصل ( 0 عدد كتب الشكر ) 9

 2002 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 2 عدد كتب الشكر ) 8

 2002 جامعة املوصل – الزراعة والغاباتعمود كلوة  ( 0 عدد كتب الشكر ) 10

 2008 رئوس جامعة املوصل ( 0 عدد كتب الشكر ) 11

 2008 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  ( 2 الشكر )عدد كتب  12

 2002 هوىة استثمار نونوى وجامعة املوصل (0شهادة تقدوروة ) 13

 2000 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  (0شهادة تقدوروة ) 14

 2000 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  (0شهادة تقدوروة ) 15

 2002 جامعة كربالء –كلوة االدارة واالقتصاد  (0شهادة تقدوروة ) 16

 2002 جامعة كربالء –كلوة االدارة واالقتصاد  (0شهادة تقدوروة ) 10

 2008 جامعة كربالء –كلوة االدارة واالقتصاد  (0شهادة تقدوروة ) 19

 2008 مدوروة اعالم جامعة املوصل (0شهادة تقدوروة ) 18

 2008 جامعة املوصل –عمود كلوة االدارة واالقتصاد  (2شهادة تقدوروة ) 20

 



 

 

 ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 جايؼح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجٕدج ٔذمٕٚى االداء
 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد  

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

2   

2   

2   

5   

2   

 

 

 

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اللغة الكردية .1

 اللغة العربية .2

 اللغة االنكليزية .3

             

 .CDٚرى ذظهٛى َظخح ػهٗ يالحظح: 


