
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداءشعبت 

 
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

 دمحم يىَض دمحم حًز انشزابي    ى:ــــــــــاالطــ

 5/6/3891 :دحاريخ انًيـال

 انًىصم :يكاٌ انىالدة

 يخشوج انحانت انشوجيت:

 ثالثت :ذد األوالدــعـــ

 انعهىو انًانيت وانًصزفيت :صـصـخـخــان

  :ًُصبانـ

 يذرص يظاعذ :انذرجت انعهًيت

 ./ جايعت انًىصمقظى انعهىو انًانيت وانًصزفيت/ كهيت االدارة واالقخصاد عُىاٌ انعًم:

 هاحف انعًم:

  02207010763انًىبايم:

 mohamed.younus717@gmail.com :كخزوَياإلنانبزيذ 

 https://www.facebook.com/mohammed.younis.1000 :رابظ انصفحت انشخصيت

 

 انًانيت وانًصزفيت انبزيجياث ادارة انًصارف، انخخصصاث انًهخى بها:

 

 

 
 

https://www.facebook.com/mohammed.younis.1000
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 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد
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 انًؤهالث انعهًيت :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظيفيثاَيا

 

ا    : انخذريض انجايعيثانثا

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

 انً اآلٌ -7035 انًىصمجايعت  كهيت االدارة واالقخصاد 1

2    

3    

4    

 تانذرج

 انعهًيت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجايع

 36/2/7006 االدارة واالقخصاد انًىصم بكانىريىص

 36/33/7035 االدارة واالقخصاد انًىصم انًاجظخيز

    انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظيف ث

 7037-7009 جايعت انًىصم/كهيت االدارة واالقخصاد باحثيظاعذ  3

 7035-7037 جايعت انًىصم/كهيت االدارة واالقخصاد باحث 7

 7038-7035 جايعت انًىصم/كهيت االدارة واالقخصاد يذرص يظاعذ 1

4    



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي
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ا    قًج بخذريظها يانذراطيت انخ: انًقزراث رابعا

 انظُـــــت انًـــــادة انقظـــى ث

 7036-7035 ،حشزيعاث يانيتيصزفيت ،عًهياثرياضياث يانيت  انعهىو انًانيت وانًصزفيت 3

 7036-7035 رياضياث يانيت انًحاطبت 7

 7032-7036 رياضياث يانيت ،يبادئ ادارة، حشزيعاث يانيت انعهىو انًانيت وانًصزفيت 1

 7039-7032 اطانيب كًيت، دراطاث جذوي يانيت انعهىو انًانيت وانًصزفيت 4

 انعهىو انًانيت وانًصزفيت 5
 اطانيب كًيت، حظىيق انخذيت انًصزفيت، 

 حقييى قزاراث االطخثًار
7039-7038 

6 
قظى ادارة األعًال، قظى 

 انعهىو انًانيت وانًصزفيت
 7070-7038 االطخثًارادارة انًصارف، حقييى قزاراث 

 

ا:    عهيها جانخي أشزف( انًاجظخيز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراِ)خايظا

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث

3    

7    

 

ا:    فيها جانخي شاركانعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث طادطا

َىع  اَعقادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

 انًشاركت 

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(

أثرذاالصالحاتذاحلكوؿوةذاالؼتصاديةذ 1

علىذاستداؿةذااليراداتذغريذاؾنفطوةذ

 0206-0202ؾلمدةذ

 باحث اربيمجايعت جيهاٌ/ 7039

ندوةذعؾؿقةذعنذالًعؾقمذيفذادلدارسذ 2

االهؾقةذحملافظةذنقـوىذيفذقدمذ

ادارةذاالعؿالذبالًعاونذمعذمدارسذ

 جايعت انًىصم/كهيت  7039

االدارة واالقخصاد 

 واالقخصاد

 

 باحث

3     
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 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

  (بعـوان)اعادةذاعؿارذمدوـةذادلوصلذبنيذاالدًٌؿارذاحلؽوميذواخلاصذورذةذعؿلذلؼدمذالعؾومذادلالقةذوادلصرفقة

  

  

  

 

 أوذتطوورذالًعؾقمجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذذادلشروعاتذاليحٌقةذيفذثامـا: 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1 
ةذواستخدامذاالحندارذاؾلوجديتذؾلتنبؤذباؾتعثرذاملصريفذدراسةذحتلول

 ؾعونةذؿنذاملصارفذاالؿاراتوة
 0208 جملةذجاؿعةذتكريتذؾلعلومذاالدارية

2 
احلكوؿوةذاالؼتصاديةذعلىذاستداؿةذااليراداتذغريذأثرذاالصالحاتذ

 0206-0202اؾنفطوةذؾلمدةذ

املؤمترذاؾعلميذاؾدوؾيذاؾثاـيذؾلعلومذ

 االداريةذواملاؾوةذجاؿعةذجوهان/اربول
0208 

 اؾتنويعذاالؼتصاديذيفذاؾعراق:ذاؾواؼعذواؾضرورياتذواؾتحديات 3
جملةذجلاؿعةذاالـبارذؾلعلومذ

 االؼتصاديةذواالدارية
0208 

4 
ذدراسةذحتلولوةذيفذؿنطلقاتهاذاؾنظريةذذ–اؾصريػةذاإلسالؿوةذ

 وؿؤشراتذجتاوزذاألزؿةذاملاؾوةذواالـتشار

جملةذتنموةذاؾراػدين/ؽلوةذاالدارةذ

ذواالؼتصادذجاؿعةذاملوصل
0208 

 

 :هلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضووةذذ:تادعًا 

 

 2002. منذ العام  نقابة المحاسبين والمدققين /فرع نينوى .1

 2010منذ العام   / فرع نينوى نقابة المعلمين  .2
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 ذفاداتذالًؼدورواجلوائزذ،ذكًبذالشؽرعاذرًا:ذ  

 الدـة اجلفةذادلاحنة كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالًؼدوروة ت

 0202-0228 عمودذاؾكلوة بذشكرذاؽت(08) 3

 0209-0207 عمودذاؾكلوة (ذؽتبذشكرذ5) 7

 0209-0228 عمودذاؾكلوة (22ؽتبذاؾشكرذ)جمموعذ

 0202 رئوسذاجلاؿعة ؽتابذشكرذ 1

 0208 رئوسذاجلاؿعة ؽتبذشكرذ0 4

ذ0208-0202ذرئوسذاجلاؿعةذ(2جمموعذؽتبذاؾشكرذ)

ذ0202-0229ذعمودذاؾكلوةذ(شهاداتذتقدير4) 5

ذ0209-0208ذعمودذاؾكلوةذشهاداتذتقديريةذذ2 6

 

 أوذادلرتمجةذالؽًبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

0   

0   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اللغة العربية )اللغة األم( .3

 اللغة االنكليزية )بمستوى متوسط( .7

 

             

 .CDيخى حظهيى َظخت عهً يالحظت: 


