
 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

  

 

 تانزاحي ةانغيش
 

 

 
 

       دمحم رَىٌ دمحم حًش انششابي  ى:ــــــــــاالعــ

 22/9/8991  :دحاسيخ انًيـال

 يىطم / َيُىي :يكاٌ انىالدة

 يخضوج  انحانت انضوجيت:

 2 :ذد األوالدــعـــ

 يانيت عايت :ضـظـخـخــان

 يقشس انذساعت انًغائيت :ًُظبانـ

 يذسط  :انذسجت انعهًيت

 جايعت انًىطم / كهيت اإلداسة و اإلقخظاد / قغى انعهىو انًانيت وانًظشفيت  عُىاٌ انعًم:

 هاحف انعًم:

 07511273936 يم :انًىبا

 mohammeddhannoon@gmail.com :كخشوَياإلنانبشيذ 

  :سابظ انظفحت انشخظيت

انًانيت انعايت / اإلداسة انًانيت / إداسة انًظاسف / انًىاصَاث انحكىييت / انخًىيم   انخخظظاث انًهخى بها:

 انذوني .

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 
 

 انًؤهالث انعهًيت :أوالا  

 

ا     : انخذسج انىظيفيثاَيا

 

 

 

 

 

 تانذسج

 انعهًيت

 انخاسيخ تانكــهيــــ تانجايع

 8/9/2002 اإلداسة واإلقخظاد جايعت انًىطم بكانىسيىط

 29/88/2005 اإلداسة واإلقخظاد جايعت انًىطم انًاجغخيش

    انذكخىساِ

    أخشي

 انً -انفخشة يٍ  تانجه تانىظيف ث

يغىؤل وحذة انخغجيم  8

 انًغائي انًغائي

انً  29/8/2080 كهيت اإلداسة واإلقخظاد

8/4/2088 
 21/9/2088 قغى انًانيت و انًظشفيت يقشس نجُت انذساعاث انعهيا 2

 2/6/2081 قغى انعهىو انًانيت وانًظشفيت يقشس انذساعت انًغائيت 3

 2089/9/24 قغى انعهىو انًانيت وانًظشفيت  يقشس انذساعت انًغائيت  4

5    

6    



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 
 

ا    : انخذسيظ انجايعيثانثا

 انً -يٍ  انفخشة انجايعت انجهت )انًعهذ / انكهيت( ث

 83/88/2006 انًىطم كهيت اإلداسة واإلقخظاد 1

 انً حذ االٌ   2

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    قًج بخذسيغها ي: انًقشساث انذساعيت انخسابعا

 انغُـــــت انًـــــادة انقغـــى ث

ىو انًانيت هانع 8

 وانًظشفيت 

 2006 انُقىد وانًظاسف 

انعهىو انًانيت  2

 وانًظشفيت
 2006 َظى انًعهىياث انًظشفيت  

 2009 اإلداسة انًانيت قغى إداسة األعًال  3

 2009 َظى انًعهىياث انًظشفيت قغى انعهىو انًانيت  4

قغى انعهىو انًانيت  5

 وانًظشفيت

 2001 َظى انًعهىياث انًظشفيت

 2088 إداسة انًظاسف قغى انعهىو انًانيت  6

 2082 انخًىيم انذوني  قغى انعهىو انًانيت 9



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

     

 

ا:    عهيها جانخي أششف( انًاجغخيش سعائم ،اطشوحاث انذكخىساِ)خايغا

 انغُــت ىـــانقغ األطشوحت أو انشعانت اعى ث

8    

2    

3    

4    

5    

6    

9    

 

ا:    فيها جانخي شاسكانعهًيت وانُذواث انًؤحًشاث عادعا

 َىع انًشاسكت  اَعقادهايكاٌ  انغُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىعخش 

 حضىس(

انخًُيت اإلقخظاديت في  1

اقهيى كشدعخاٌ دساعت في 

 اإليكاَياث وعىايم انُجاح

 باحث دهىك 2082

حقييى انغياعاث  2

 االقخظاديت انكهيت

 باحث دهىك 2083

 باحث كشبالء  2081 انًؤحًش انعهًي انعاشش 3

اعادة اعًاس يذيُت  4

انًىطم بيٍ االعخثًاس 

انحكىيي واالعخثًاس 

 انخاص

 باحث َيُىي 2081

 باحث َيُىي  2089 َذوة نقغى انعهىو انًانيت  5

6     

7     

 

 



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

  

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

 6006 العراق اإلدتثؿار األجـيب ادلباذر يف ظل متغريات التـؿية ادلستدامةذ1

 6022 العراق  اإلدتثؿار األخضر درادة حتؾيؾية عؾى مديـة ادلوصل  2

التػاوت اخلدمي يف حمافظة نيـوى واثره عؾى الػؼر مع  3

 الرتكيز عؾى ذبؽة احلؿاية االجتؿاعية 

 6022 العراق 

 6026 العراق  أثر اإلنػاق احلؽومي يف بعض متغريات التـؿية ادلستدامة  4

 6028 العراق دور اإلنػاق احلؽومي يف حتسني كػاءة التعؾيم يف العراق 5

 6028 ادلؿؾؽة ادلتحدة  اإلقتصاد يف اإليرادات احلؽوميةأثر تـويع ذ6

 6028 ادلؿؾؽة ادلتحدة  التـويع االقتصادي وحوكؿة احلؽومة يف االنػاق احلؽومي ذ7

   ذ



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 6027 ادلالية العامة  قسم العؾوم ادلالية وادلصرفية ذ8 

 6028 ادارة مصارف  قسم العؾوم ادلالية وادلصرفية ذ9

 6029 ادلالية العامة  قسم العؾوم ادلالية وادلصرفية ذ11

 6029 تؼييم قرارات االدتثؿار  قسم العؾوم ادلالية وادلصرفية ذ11

 6060 ادلالية العامة  قسم العؾوم ادلالية وادلصرفية ذ12

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 التؼديرذذفاداتواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 6002 كؾية اإلدارة واإلقتصاد كتاب ذؽر  8

 6007 كؾية االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  2

 6009 كؾية االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  3

 6008 كؾية االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  4

 6008 االدارة واالقتصادكؾية  كتاب ذؽر  5

 6009 كؾية االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  6

 6009 كؾية االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر 9



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 6020 كؾية االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  1 

 6020 جامعة ادلوصل كتاب ذؽر  9

 6022 االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  80

 6026 االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  88

 6028 االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  82

 6028 االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر 83

 6028 جامعة ادلوصل  كتاب ذؽر  84

 6029 كؾية االدارة واالقتصاد كتاب ذؽر  15

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

2   

6   

2   

4   

5   

6   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 العربية .8

 االنكليزية .2



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االداسة واالقخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 
3.  

             

 .CDيخى حغهيى َغخت عهً يالحظت: 


