
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

 دمحم فىسٌ دمحم يجُذ          ى:ــــــــــاالطــ

 81/2/8211 :دحارَخ انًُـال

 بغذاد :يكاٌ انىالدة

 يخشوج   انحانت انشوجُت:

 ال َىجذ :ذد األوالدــعـــ

 عهىو يانُت ويصزفُت / ادارة يانُت :صـصـخـخــان

 :ًُصبانـ

 يذرص  :انذرجت انعهًُت

 جايعت انًىصم / كهُت االدارة واالقخصاد عُىاٌ انعًم:

   هاحف انعًم:

 10581581510  انًىباَم:

 mfm80_2006@yahoo.com  :كخزوٍَاإلنانبزَذ 

  :رابظ انصفحت انشخصُت

 يحفظت اطخثًارَت ، ادارة يخاطز يانُت ، اطىاق يانُت انخخصصاث انًهخى بها:

 

 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 انًؤهالث انعهًُت :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظُفٍثاَُا

 

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهًُت

 انخارَخ تانكــهُــــ تانجايع

 8/0/2115 االدارة واالقخصاد جايعت انًىصم بكانىرَىص

 6/82/2181 االدارة واالقخصاد انًىصمجايعت  انًاجظخُز

 8/82/2185 االدارة واالقخصاد جايعت انًىصم انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 2181-2115 جايعت انًىصم / االدارة واالقخصاد يظاعذ باحث  8

 االٌ -2181 جايعت انًىصم / االدارة واالقخصاد عضى هُأة انخذرَض 2

5    

0    

5    

6    



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

ا     : انخذرَض انجايعٍثانثا

 انً -يٍ  انفخزة انجايعت انجهت )انًعهذ / انكهُت( ث

 االٌ -2181 جايعت انًىصم االدارة واالقخصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    قًج بخذرَظها ٍ: انًقزراث انذراطُت انخرابعا

 انظُـــــت انًـــــادة انقظـــى ث

 2188-2181 يانُت رَاضُاث يانُت ، ادارة يؤطظاث عهىو يانُت ويصزفُت 8

 2186-2185 حًىَم دونٍ ، اطىاق يانُت  عهىو يانُت ويصزفُت 2

 2180-2186 طزق بحثيانُت عايت ، اطىاق يانُت،  عهىو يانُت ويصزفُت 5

 2181-2180 يحافع اطخثًارَت ويصزفُتعهىو يانُت  0

 2182-2181 ادارة يخاطز يانُت ، ادارة اطخثًار عهىو يانُت ويصزفُت 5

 عهىو يانُت ويصزفُت 6
، يحافع اطخثًارَت ،ادارة يخاطز يانُت

 حًىَم دونٍ
2182-2121 

 

ا:    عهُها جانخٍ أشزف( انًاجظخُز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراِ)خايظا



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث 

8 

اثز بعض يخغُزاث االقخصاد انكهٍ فٍ 

 -انعزاق حانت دراطُت:االطخقزار انًانٍ 

 رطانت دبهىو عانٍ

 2186 عهىو يانُت ويصزفُت 

2 

دور يضاعف انزبحُت فٍ حقُُى اداء 

انًحفظت االطخثًارَت : دراطت ححهُهُت 

 –فٍ طىق انعزاق نألوراق انًانُت 

 رطانت دبهىو عانٍ

 2182 عهىو يانُت ويصزفُت 

ا:    فُها جانخٍ شاركانعهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طادطا

 َىع انًشاركت  اَعقادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

1 

اطهاو انجايعاث يؤحًز/ 

وقطاعاث االعًال فٍ حذعُى 

انجىاَب االقخصادَت وانًانُت 

 واالدارَت

 بحث جايعت كزبالء 2180

2 
االطخثًار وانخًىَم فٍ يؤحًز /

يحافظت صالح انذٍَ افاق 

 انخطىر ويعىقاث انخُفُذ

 بحث جايعت حكزَج 2181

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  ،ذومؼررذجلـةذالدراداتذالعؾقاامتحانقهجلـةذذعضو

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفى 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت 

 استجابة السوق لنوعية العوائد في تقدير كلفة حق الملكية 1
مجلة العلوم االقتصادية 

 /ذاالنبارواالدارية
5102 

2 
Earnings quality approach to the analysis of 

financial statement ; evidence from Jordan 

conference 

Przemysl , Poland 
5102 

3 
تشخوصذكفاءةذسوقذالعراقذلألوراقذاملالوةذونوعوةذمعلوماتهذودورهذ

 يفذمتويلذاالقتصاد

العلميذالتاسعذذروقائعذاملؤمت

 جلامعةذكربالء
5104 

 اذكاءذالوعيذخبطرذالفدادذمدخالذلرفعذمعدالتذاالستثمار 4
العلميذالثالثذذروقائعذاملؤمت

 جلامعةذتكريت
5105 

ذ5
حتلولذوقواسذالعواملذاملؤثرةذيفذالنفقاتذالعامةذيفذالعراقذللمدةذ

ذ5112-5104

تنموةذالرافدين،ذجامعةذ

ذاملوصل
ذ5106

ذاخطاءذالنبؤذمؤشرًاذلعدمذمتاثلذاملعلوماتذومدخاًلذلتحلولذالدوولةذ6
جملةذالعلومذاالقتصادية،ذ

ذجامعةذالبصرة
ذ5106

ذ7
(ذومعدلذالتضخم7ذDollarizationالعالقةذبنيذالدولرةذ)

ذامنوذجاذ5103-0661مجهوريةذمصرذالعربوةذللمدةذ

تنموةذالرافدين،ذجامعةذ

ذاملوصل
ذ5106

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 الدـة اجلفةذاملاحنة الشفادةذالتؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذ ت 

 5105ذ-5112 العمود كتابذشكرذوتقديرذ05 8

 5102-5101 رئوسذاجلامعة كتابذشكرذوتقدير 2

 5105-5104 رئوسذاجلامعة كتابذشكرذوتقدير 5

0    

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

5   

2   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 عربي .8

 انكليزي .2

5.  

             

 .CDَخى حظهُى َظخت عهً يالحظت: 


