
 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

  

 

 تالزاحي ةالغيش
 

 

 
 

         دعاء ًعواى الحغيٌي  ن:ــــــــــاالعــ

 1>73/ ;/ 93 :دحاسيخ الويـال

 الوىصل :الىالدة هكاى

 هخضوجت  الحالت الضوجيت:

 9 :ذد األوالدــعـــ

 الواليت اإلداسة :صـصـخـخــال

 حذسيغيت :وٌصبالـ

 اعخار هغاعذ :الذسجت العلويت

 قغن العلىم الواليت والوصشفيت – واالقخصاد اإلداسةكليت  –جاهعت الوىصل   عٌىاى العول:

 هاحف العول:

 >:311383233  الوىبايل:

 duaa_alhusaeny@yahoo.com :كخشوًياإللالبشيذ 

 :سابظ الصفحت الشخصيت

 , حىكوت الششكاث االعخثواسالواليت , األعىاق الواليت , اداسة  اإلداسة الخخصصاث الوهخن بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

ا     : الخذسج الىظيفيثاًيا

 

 

 

 

 

 

 تالذسج

 العلويت

 الخاسيخ تالكــليــــ تالجاهع

 7322 واالقخصاداألداة  الوىصل بكالىسيىط

 >733 األداة واالقخصاد الوىصل الواجغخيش

 8332 األداة واالقخصاد الوىصل الذكخىساٍ

    أخشي

 الً -الفخشة هي  تالجه تالىظيف ث

 :733-7322 كليت اإلداسة واالقخصاد م. هالحظ 7

 ولحذ اآلى >733 كليت اإلداسة واالقخصاد حذسيظ 8

9    

:    

;    

<    



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

ا     : الخذسيظ الجاهعيثالثا

 الً –هي  الفخشة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكليت( ث

 ولحذ اآلى >733 جاهعت الوىصل كليت األداسة واألقخصاد 1

 7331 كليت الحذباء الجاهعت كليت الحذباء الجاهعت 2

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

ا    قوج بخذسيغها يالوقشساث الذساعيت الخ: سابعا

 الغٌـــــت الوـــــادة القغـــن ث

 9989 ادارة األنتاج ادارة األعسال 7
العمؽم السالية  8

 والسررفية
 ولحج اآلن 9996 األسؽاق السالية

 9999 األدارة السالية األدارة الرشاعية 9
 9997 األدارة السالية ادارة األعسال :
السالية العمؽم  ;

 والسررفية
 2194-2192 ادارة األستثسار

العمؽم السالية  >
 والسررفية

 2197-2192 اسؽاق مالية ومؤسدات مالية
العمؽم السالية  1

 والسررفية
 2198 مشاهج العمسي وأخالقيات البحث

العمؽم السالية  2
 والسررفية

 2198 اسؽاق مالية ومؤسدات مالية



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

العمؽم السالية  3 
 والسررفية

 2198 األسؽاق السالية
 

ا:    عليها جالخي أششف( الواجغخيش سعائل ,اطشوحاث الذكخىساٍ)خاهغا

 الغٌــت نـــالقغ األطشوحت أو الشعالت اعن ث

 2192 العمؽم السالية والسررفية دور السدتحقات التخسيشية في كمفة رأس السال 9
 2196 السالية والسررفيةالعمؽم  الذركات وأرباحعر الررف سالعالقة بيؼ  2

3 
تحجيج الكيػ  BSCبطاقة األداء الستؽازن دور في             

 الدؽقية لألسهػ العادية
 2195 العمؽم السالية والسررفية

 2193 العمؽم السالية والسررفية تقييػ اداء مجيرية بمجية السؽصل مؼ مشعؽر مالي وبيئي 4
 2192 العمؽم السالية والسررفية آلية تحديؼ ربحية شركة مرافي الذسال 5
 2192 العمؽم السالية والسررفية استخجام مؤشرات التحميل الفشي في تحجيج سمؽك األسهػ 6
 2198 العمؽم السالية والسررفية اثر مكؽنات رأس السال العامل عمى ربحية السرارف 7

 

ا:    فيها جالخي شاسكالعلويت والٌذواث الوؤحوشاث عادعا

 ًىع الوشاسكت  اًعقادهاهكاى  الغٌــت العٌىاى ث

) بحث / 

بىعخش 

 حضىس(

 االقتراد االسالمي االول _الؽاقع واآلفاق 1
 

2001 
 

 جامعة السؽصل
 

 مذاركة
 

2 
لسؤتسر العمسي الدشؽي لمكمية_رؤية ستراتيجية 
لمؽاقع الخجمي في العراق وانعكاساتها عمى 

 االستثسار
 

2011 
 

 جامعة السؽصل
 

 حزؽر
 

السؤتسر العمسي الدشؽي لمكمية _ الريادة وذكاء  3
 االعسال في السشعسات العراقية 

 

2012 
 

 جامعة السؽصل
 

 مذاركة
 

4 
في السؤتسر العمسي الدشؽي لمكمية الدادس تحجيات 

عسل السشعسات العراقية في ظل متطمبات البشى 
 التحتية والتشسية األقترادية 

 

2013 
 

 جامعة السؽصل
 

 مذاركة
 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

نجوة قدػ العمؽم السالية والسررفية حؽل القطاع  5 
 السررفي

 

2009 
 

 جامعة السؽصل
 

 حزؽر

محافعة  االتجاهات  االستثسارية السدتقبمية في 6
 الفرص والستطمبات –نيشؽى 

نجوة قدػ العمؽم السالية والسررفية حؽل القطاع 
 التجاري 

 
  

 

2007 
 

 حزؽر جامعة السؽصل

السالية والسررفية حؽل االزمة نجوة قدػ العمؽم  7
 السالية
 

2008 
 

 حزؽر جامعة السؽصل

 نجوة قدػ العمؽم السالية والسررفية حؽل االستثسار 8
 

2009 
 

 مذاركة جامعة السؽصل

نجوة قدػ العمؽم السالية والسررفية حؽل الفداد  9
 االداري السعالجات السالية واالداء

 

2010 
 

 جامعة السؽصل
 

      مذاركة
 

ة قدػ األقتراد  البيئة األقترادية ورشة عسل  10
 لسحافعة نيشؽى الؽاقع والطسؽح

2018 
 

 مذاركة     جامعة السؽصل

تطؽير التعميػ الجامعي األهمي في -ورشة عسل 11
  الحاليةمحافعة نيشؽى لسؽاجهة التحجيات 

2018 
 

 مذاركة كمية الحجباء الجامعة

قدػ ادارة األعسال : رؤية ادارية لؽاقع تجارب  –نجوة 12
 السجارس األهمية في محافعة نيشؽى                                            

 مذاركة جامعة السؽصل 2018

13 
قدػ العمؽم السالية والسررفية : مداهسة  –نجوة 

البشغ السركزي في تشذيط العسل السررفي وتعزيز 
 الثفة السررفية

 مذاركة جامعة السؽصل 2019

 

 

 

 

 األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا 

 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 خارجّالؽؾقة لّالؽؾقةاحد 

  عضوّيفّالؾٍانّاألمًَانقة

  عضوّالؾٍـةّالعؾؿقة

  رئقسّجلـةّالدراداتّالعؾقا

  عضوّجلـةّاألرذاد

 ّتؼققمّحبوثّيفّاجملالتّالعؾؿقة

 ّالوزارةّتابعةّجلفازّالًؼوومّواألذرافّيفتؼققمّحبوثّ

 ّتؼققمّردائلّماجًِري

 ّمـاقشةّردائلّماجًِريّ

 ّمـاقشةّردائلّدبؾوم

 ّعضوّيفّالؾٍـةّالعؾؿقةّلؾؿؤمترّالدوريّيفّالؽؾقة

عضوّجلـةّاألمًَانّالًـافِيّلؾؿًؼدمنيّلؾدراداتّ

ّالعؾقا
 

 ّجلـةّتؼوومّاملـاهجّقيّالؼِم

 ّحضورّحماضرةّالعـفّضدّاملرأة

 ّدورةّالؽشفّامليؽرّعنّدررانّالٌدياملشاركةّيفّ

 ّاألذرافّالعؾؿيّعؾىّالطؾيةّيفّدوائرّالدولة

 ّاملشاركةّيفّدوراتّالًعؾقمّاملًِؿرّيفّالؽؾقة

عضوّالؾٍـةّاخلاصةّبـظامّالًَولّاىلّنظامّاملؼرراتّيفّ

ّالؼِم
 

ّالدراداتّالعؾقاّيفّالؽؾقةمراقيةّامًَاناتّعضوّجلـةّ

8109ّ-8108لؾعامّ
 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

رئقسّجلـةّاملرحؾةّالٌالٌةّملعاجلةّبطاقاتّالطؾيةّ 

8108ّ-8107اخلرجينيّ
 

تؼوومّحبثّعؾؿيّمؼدمّاىلّاملؤمترّالعؾؿيّالٌالثّلؽؾقةّ

8109ّّ-7-6األدارةّواألقًصادّجامعةّاألنيارّ
 

 8109ّ-8108رئقسّالؾٍـةّاألمًَانقةّلؾؿرحؾةّالٌالٌةّ

 8109ّ-8108رئقسّجلـةّالدراداتّالعؾقاّيفّالؼِمّ

عضوّجلـةّاألمًَانّالًـافِيّلؾؿًؼدمنيّلؾدراداتّ

8109ّ-8108العؾقاّ
 

 ّعضوّجلـةّاألمًَانّالشاملّلطؾيةّالدكًوراهّ

تؼققمّعؾؿيّليَوثّمؼدمةّلؾرتققةّاىلّمرتيةّمدرسّ

09/3/8109ّ
 

-8108األذرافّالعؾؿيّعؾىّالطؾيةّيفّدوائرّالدولةّ

8109ّ
 

تدرويقةّ"ّمفاراتّكًابةّمؼرتحاتّاملشاركةّيفّدورةّ

املشاروعّ"ّبالًعاونّمعّمركزّنقـوىّلألدًشاراتّ

08ّ/08/8108ّ-07واليَوثّلؾػرتةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 8109ّ-8108لعامّّعضوّجلـةّحتدوثّاملـاهجّيفّالؼِم

 

 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 أوّتطوورّالًعؾقمثامـا:ّاملشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ  

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

تكييف البيانات السالية إلغراض تقؽيػ األداء لمكميات  0
 والجامعات         بالتطبيق عمى كمية اإلدارة واالقتراد                   

 9995 تشسية الرافجيؼ

2113ّ تشسية الرافجيؼ ألسؽاق األوراق السالية العربية وادارية مقارنات وصفية 8

3 
انعكاسات تجربة الريرفة األسالمية في العراق/ دراسة 

 تقؽيسية مقارنة             
 2113ّّّّّ تشسية الرافجيؼ

4 
تأثيرات الستغيرات االقترادية عمى أسؽاق األوراق السالية 

 العربية

 بحؽث مدتقبمية
 

2115ّّّّ 

5ّ
مؤشرات أسؽاق األوراق السالية  التبايشات في نسط قياس

 العربية              
 السجمة العراقية لمعمؽم

 األدارية 
 

2118     

معايير الحكػ السؤسدي في إدارة عؽائج السشعسة ومخاطرها 6ّ
تطبيق في عيشة مؼ السشعسات السدجمة في أسؽاق األوراق 

 السالية العربية

    2199 تشسية الرافجيؼ

     االستثسار  نعام التجاول االلكتروني عمى عائج ومخاطرةأثر تطبيق 7ّ
دراسة تطبيكية عمى عيشة مؼ اسهػ  باألوراق السالية

 - 2112في سؽق السال الدعؽدي   الذركات السدجمة 
2113                                                                      

 واألقترادية تكريت لمعمؽم األدارية 
 

2199 

8ّ
امكانية قيام سؽق لألوراق السالية في محافعة نيشؽى 

 دراسة في الستطمبات األقترادية والسالية
السؤتسر العمسي الدشؽي لكمية 

 األدارة واألقتراد
2199 

9ّ

اثر السدتحقات التخسيشية في كمفة رأس السال تطبيق في 
 عيشة مؼ مشعسات األعسال السدجمة في سؽق قطر

 لألوراق السالية
 2192 تشسية الرافجيؼ

01ّ
تقييػ أداء الذركة الؽطشية لرشاعات االثاث السشزلي 

   2199    -2119باستخجام بطاقة األداء الستؽازن لمفترة 
السؤتسر العمسي الدشؽي لكمية 

 األدارة واألقتراد
2193 

00ّ
دور السعمؽمات السحاسبية في قياس العالقة بيؼ سعر 

 وارباح الذركاتالررف 
 2196 مجمة الرشيج

92 
 
 
 

األستثسار الرياضي : السشافع والكمف دراسة استذرافية 
 2122ألستزافة قطر لبطؽلة كرة القجم 

مجمة جامعة األنبار لمعمؽم 
 األدارية واألقترادية

2198 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 

93 
 استقاللية البشغ السركزي 

 مجخل مفاليسي وتحميمي لسدارات اإلنجازات الستحققة 
 والرؤى اإلستراتيجية

 

 2199 مقجم لمشذر

  

 هلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةاعضووةّّ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

  

  

  

  

 ذفاداتّالًؼدورواجلوائزّ،ّكًبّالشؽرعاذرًا:ّ 

 الِـة اجلفةّاملاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت

7 
ّالنجاز مهمة الجرد

 
 
 
 
 
  

 

 14/01/1989 عؿقدّالؽؾقة
 

8 
 لإلخالص في العمل 

 
 مستشفى الموصل التعليمي 

 
18/12/1989 

 
9 

 للجهود المبذولة في استقبال الطلبة الجدد 

 
 عميد الكلية

 
08/11/1993 

 
: 

 النجاز اعمال اللجنة االمتحانية 

 
 عميد الكلية

 

 

27/03/1994  
 

 النجاز اعمال اللجنة االمتحانية  ;
 

 17/07/2004  عميد الكلية
 



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 للجهود المبذولة في انجاح سير العملية االمتحانية > 
 

 عميد الكلية
 

20/8/2005 

 مع رئيس القسم والمصرفية لتعاون تدريسيي قسم العلوم المالية 1
 

 عميد الكلية
 

15/07/2009 

 
 للجهود المبذولة في االشراف العلمي على طلبة المرحلة الثالثة 2

 
 عميد الكلية

 

14/10/2009 

 
3 

المبذولة من خالل المراقبة والمساعدة في اعداد امتحانات  للجهود
 نصف السنة بالقسم

 

 عميد الكلية
 

10/02/2010 

 
73 

للجهود المبذولة في عمل اللجنة التحضيرية لندوة القسم 
  34/23/3002في

 

 رئيس الجامعة
 

25/03/2010 

 
 للجهود المبذولة في اإلشراف على الطلبة في العطلة الصيفية 77

 

 عميد الكلية

 
27/12/2011 

 

 للجهود المبذولة في المراقبات 78
 

 عميد الكلية

 
2012 
 

 للجهود المبذولة في لجنة الدراسات العليا 79
 

 عميد الكلية

 
18\3\2013 

 

 للجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية في القسم :7
 

 عميد الكلية

 
27/12/2017 

 

 للجهود المبذولة في اداء األمتحانات التكميلية في برطلة ;7
 

 عميد الكلية
 

06/08/2017 
 

 للجهود المبذولة في األشراف العلمي والعملي على طلبة الكلية >7
 

 عميد الكلية
 

08/04/2018 
 

 -3022للعام الدراسي  االمتحاناتللجهود المبذولة من خالل فترة  71
3022 

 رئيس الجامعة
 

11 /10/2018 

 تثمينا للجهود المتميزة باللجان االمتحانية  72
 رئيس الجامعة

 
31 /12/2018 

 للجهود المبذولة في اعادة وتأهيل بنايات الكلية واقسامها 73
 عميد الكلية

 
13/11/2018 

 للجهود المبذولة في متابعة سير المراقبات لطلبة الدراسات العليا 83
 عميد الكلية

 
24/6/2019 

 

 

 أوّاملرتمجةّالؽًبّاملؤلػةّ:عشرّيحاد 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

1   



 

 

 وصاسة الخعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــالؾغّثانيّعشرّ: 

 العربية  .9

 االنكميزية .2
9.  

             

 .CDيخن حغلين ًغخت علً هالحظت: 


