
 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

  

 

 تالذاحُ ةالظُز
 

 

 
 

         د. سهزاء احوذ دمحم حىفُك هظطفً الٌؼُوٍ  ن:ــــــــــاالطــ

 24/11/1191 :دحبرَخ الوُـال

 هىطل  :هكبى الىالدة

 ػشببء الحبلت الشوجُت:

 :األوالدذد ــػـــ

 ػلىم هبلُت وهظزفُت / إدارة الوظبرف :ضـظـخـخــال

  :وٌظبالـ

 هذرص :الذرجت الؼلوُت

 كلُت اإلدارة وااللخظبد / جبهؼت الوىطل  ػٌىاى الؼول:

 هبحف الؼول:

 07702026669 الوىببَل:

 zahraa.kcc@gmail.com :كخزوًٍاإللالبزَذ 

 :رابظ الظفحت الشخظُت

 ادارة الوظبرف ، الخظبدَبث الوظبرف ، اطىاق هبلُت ، ادارة هبلُت . الخخظظبث الوهخن بهب:

 

 

 

 



 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

 الوؤهالث الؼلوُت :أوالا   

 

ا     : الخذرج الىظُفٍثبًُب

 

ا    : الخذرَض الجبهؼٍثبلثب

 الً -هي  الفخزة الجبهؼت الجهت )الوؼهذ / الكلُت( ث

 2011-2006 جبهؼت الوىطل  كلُت اإلدارة وااللخظبد 1

 

ا    لوج بخذرَظهب ٍ: الومزراث الذراطُت الخرابؼب

 الظٌـــــت الوـــــبدة المظـــن ث

 2009-2006 إدارة الوؤطظبث الوبلُت  ػلىم هبلُت وهظزفُت 1

 2002-2009 إدارة الوؤطظبث الوبلُت  ػلىم هبلُت وهظزفُت  2

 2001-2002 الوبلُتإدارة الوؤطظبث  ػلىم هبلُت وهظزفُت 3

 تالذرج

 الؼلوُت

 الخبرَخ تالكــلُــــ تالجبهؼ

 1/9/2001 ادارة والخظبد جبهؼت الوىطل بكبلىرَىص

 6/2/2006 إدارة الخظبد جبهؼت الوىطل الوبجظخُز

 6/4/2014 إدارة والخظبد جبهؼت الوىطل الذكخىراٍ

 الً -الفخزة هي  تالجه تالىظُف ث

 2001-2006 جبهؼت الوىطل هذرص هظبػذ 1

 2011-2001 جبهؼت الوىطل هذرص 2



 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

 2010-2001 إدارة الوؤطظبث الوبلُت ػلىم هبلُت وهظزفُت 4 

 إدارة االطخثوبر إدارة هبلُت ، ػولُبث هظزفُت  ػلىم هبلُت وهظزفُت 5

 

 

 

 

 

 

 

 هظزفُت  

 

2016-2019 

 2012-2019 إدارة الوظبرف ،ػولُبث هظزفُت ػلىم هبلُت وهظزفُت 6

 2011-2012  دولُت تهظزفُ الوظبرف الشبهلت، هؼبَُز إدارة ػلىم هبلُت وهظزفُت  9

 ػلىم هبلُت وهظزفُت  2
البحث  هٌهبج واخاللُبثإدارة الوظبرف الشبهلت ، 

 الؼلوٍ ، الوظبرف اإلطالهُت 

 

 

ٌ، 

2011-2020 

 

ا:    ػلُهب جالخٍ أشزف( الوبجظخُز رطبئل ،اطزوحبث الذكخىراٍ)خبهظب

 الظٌــت نـــالمظ األطزوحت أو الزطبلت اطن ث

1    

 

ا:    فُهب جالخٍ شبركالؼلوُت والٌذواث الوؤحوزاث طبدطب

 ث

 

 

 

 

 

 

 

 ًىع الوشبركت  اًؼمبدهبهكبى  الظٌــت الؼٌىاى

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

1 
للمطبع الخجبرٌ فٍ الوشبكل الوبلُت والوظزفُت  

    ًٌُىي

 

 

 

 

 

 

 

 بحث جبهؼت الوىطل 2002

2 
الوبلُت ًحى ػول هظزفٍ اهي فٍ اطبر االسهت 

 الؼبلوُت 

 بحث جبهؼت الوىطل 2001

3 
 االحجبهبث االطخثوبرَت الوظخمبلُت فٍ هحبفظت ًٌُىي

 الفزص والوخطلببث 

 بحث جبهؼت الوىطل 2001

4 
الخىأهت الوؼزفُت للخحذَث اإلدارٌ والوبلٍ 

 وااللخظبدٌ 

 بحث جبهؼت كزبالء 2013

5 
ححذَبث ػول الوٌظوبث الؼزالُت فٍ ظل هخطلببث البًٌ 

 الخحخُت والخٌوُت االلخظبدَت 

 بحث جبهؼت الوىطل 2013



 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

 6 
البٌك الوزكشٌ الؼزالٍ وإدارة الٌظبم الوبلٍ فٍ 

 الؼزاق

 بحث جبهؼت الوىطل 2014

7 
الوؤحوز الؼلوٍ الذولٍ الثبًٍ فٍ الؼلىم اإلدارَت 

 والوبلُت 

2012 
-جُهبىجبهؼت 

 اربُل

 بحث

8 
اػبدة اػوبر هذٌَت الوىطل بُي االطخثوبر الحكىهٍ 

 واالطخثوبر الخبص 

 بحث جبهؼت الوىطل  2012

9 
 البُئت االلخظبدَت لوحبفظت ًٌُىي 

 الىالغ والطوىح

 بحث جبهؼت الوىطل 2012

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 2019-2006االذرافذعؾىذالطؾبةذيفذالتدريبذالصقػيذ الدبؾوممـاقشةذردائلذ

  2019-2006مـاقشةذحبوثذالتخرجذ

  2019-2006اذرافذعؾىذحبوثذالتخرجذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2019-2006عضوذجلـةذامتحانقةذ

 ذاالذرافذعؾىذرؾبةذالدبؾومذ

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

الخظخظت كخُبر فٍ المطبع الوظزفٍ الؼزالٍ فٍ ظل  1

 الخىجهبث الوظزفُت الوؼبطزة
 2008 مجلة تنمية الرافدين



 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

 
للخجزبت  اإلشبرةوالخحزر الوبلٍ فٍ الؼزاق هغ  اإلطالح 2

 الوظزَت
 2008 مجلة تنمية الرافدين

وهكبًخهب فٍ الظٌبػت  باإلطالهُت: حطىرهالظُزفت  3

 فٍ الؼزاق األهلُتالوظزفُت 

مجلة تكريت للعلهم االدارية 
 واالقترادية

2009 

 2018 مجلة تنمية الرافدين تحليل التنافدية للمرارف الخاصة العراقية 4

 مذاريع البنية التحتية دور المرارف في تمهيلذذذذ5
المؤتمر العلمي الخامس تحديات 
عمل المنعمات العراقية في ظل 
متطلبات البنى التحتية والتنمية 

 االقترادية

2013 

ذذذذ6
تحليل مؤشرات االشتمال المالي للقطاع المررفي 

 العربي
مجلة تكريت للعلهم االدارية 

 واالقترادية
2017 

ذذذذ7
االئتماني في تطهير الرناعة دور االستعالم 

 المررفية
مجلة جامعة االنبار للعلهم 

 االقترادية واالدارية
2018 

ذذذذ8
تحليل القدرة االئتمانية للمرارف الخاصة العراقية 

 وامكانيات تطهيرىا
 2018 مجلة تنمية الرافدين

ذذذذ9
العمق المالي واثره في تعزيز الدالمة المالية في 

-0222الخليجي للفترة دول مجلس التعاون 
0202 

 جامعة نهروز
 مجلة الجامعة

2018 

ذذذ10
الذمهل المالي واثره في تعزيز االستقرار المالي في 

 البلدان العربية

اربيل/المؤتمر -جامعة جييان
العلهم  العلمي الدولي الثاني في
 االدارية والمالية

2018 

 التطهر المالي وانعكاسو على التنمية المدتدامةذ11
مجلة كلية االدارة واالقتراد 

للدراسات االقترادية واالدارية 
 والمالية 

ذ2019

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  



 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

 2.  

3.  

 
 

 

 

 

 

 عاذرًا:ذاجلوائزذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1 
في العلهم االدارية جائزة الذارقة ألطروحات الدكتهراه 
 في الهطن العربي

 2018/مارس/8 جامعةذالشارقةذ

 وذفاداتذالتؼدير،ذاجلوائزذكتبذالشؽر:ذحاديذعشر 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذجلـةذامتحانقةذ 1

 واالقتصاد

23/7/2006 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذندوةذعؾؿقةذ 2

 واالقتصاد

18/4/2007 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذجلـةذامتحانقةذ 3

 واالقتصاد

26/7/2007 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذجلـةذامتحانقةذ 4

 واالقتصاد

26/9/2007 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذجلـةذامتحانقةذ 5

 واالقتصاد

7/2/2008 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذجلـةذامتحانقةذ 6

 واالقتصاد

6/5/2008 



 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذندوةذعؾؿقةذ 9 

 واالقتصاد

2/6/2008 

2 
جيهد مبذولة في انجاز اعمال امتحانات نرف الدنة بقدم العلهم 

 المالية والمررفية

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ

 واالقتصاد

12/3/2009 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ امتحانقةكتابذذؽرذجلـةذ 1

 واالقتصاد

15/7/2009 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذاذرافذعؾىذالطؾبة 10

 واالقتصاد

13/10/2009 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذندوةذعؾؿقة 11

 واالقتصاد

30/12/2009 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذ كتابذذؽرذجلـةذامتحانقة 12

 واالقتصاد

10/3/2010 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذذكتابذذؽرذلالمتحاناتذوالدورذالتؽؿقؾيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 13

 واالقتصاد

12/2/2013 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذذكتابذذؽرذعضوذجلـةذامتحانقةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 14

 واالقتصاد

27/12/2017 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوالقاء المحاضرات في برطلةاداء االمتحانات التكميلية ذذذذذذذذذذ 15

 واالقتصاد

6/8/2017 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاالشراف العلمي والعملي على طلبة كلية االدارة واالقترادذذذذذذذذ 16

 واالقتصاد

8/4/2018 

عؿقدذكؾقةذاإلدارةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاالشراف العلمي والعملي على طلبة كلية االدارة واالقتراد ذذذذ 19

 واالقتصاد

10/10/2018 

12 
الحرهل على جائزة الذارقة ألطروحات الدكتهراه في الهطن ذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالعربي

 3/7/2018 رئقسذجامعةذاملوصل

ذ31/12/2018ذرئقسذجامعةذاملوصلذكتابذذؽرذعنذالؾجـةذاالمتحانقةذ 11

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذثاني 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

 



 

 

 وسارة الخؼلُن الؼبلٍ والبحث الؼلوٍ

 الوىطلجبهؼت 

 كلُت االدارة وااللخظبد

   شؼبت ضوبى الجىدة وحمىَن االداء
 

 اتــالؾغذعشرذ:ذثالث  

1.  

2.  

3.  

             

 .CDَخن حظلُن ًظخت ػلً هالحظت: 


