
 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

 يُبدة صالح انذٍَ حبج انذٍَ قبطى    ى:ــــــــــاالطــ

  8796/    3/  81     :دحبرَخ انًُـال

 يىصم     :يكبٌ انىالدة

 ػشببء      انحبنت انشوجُت:

 ـــــــــــــــــ     :ذد األوالدــػـــ

 يصبرف  إدارةػهىو يبنُت ويصزفُت /     :صـصـخـخــان

 حذرَظُت       :ًُصبانـ

 يذرص     :انذرجت انؼهًُت

 واالقخصبد اإلدارةكهُت  /  جبيؼت انًىصم    ػُىاٌ انؼًم:

 هبحف انؼًم:

 59955050868          انًىببَم:

 Mayada _salahalden@Uomosul.edu.iq   :كخزوٍَاإلنانبزَذ 

 :رابظ انصفحت انشخصُت

  انخخصصبث انًهخى بهب:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 انًؤهالث انؼهًُت :أوالا   

 

ا    : انخذرج انىظُفٍثبَُب

 

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انؼهًُت

 انخبرَخ تانكــهُــــ تانجبيؼ

 0558/  9/  8 واالقخصبد اإلدارة انًىصم بكبنىرَىص

 0555/  9/  85 واالقخصبد اإلدارة انًىصم انًبجظخُز

 00/6/0589 واالقخصبد اإلدارة انًىصم انذكخىراِ

    أخزي

 إنً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 0551 - 0556 جبيؼت انًىصم يذرص يظبػذ 8

 0589 - 0557 جبيؼت انًىصم يذرص 0

3    

4    

5    

6    



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

ا     : انخذرَض انجبيؼٍثبنثب

 إنً -يٍ  انفخزة انجبيؼت انجهت )انًؼهذ / انكهُت( ث

 0587-0556 انًىصمجبيؼت  واالقخصبد  اإلدارةكهُت  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    قًج بخذرَظهب ٍ: انًقزراث انذراطُت انخرابؼب

 انظُـــــت انًـــــبدة انقظـــى ث

 0559-0556 يصبرف / حقُُى يشبرَغ إدارة ػهىو يبنُت ويصزفُت  8

 0551-0559 حظىَق يصزفٍ ػهىو يبنُت ويصزفُت  0

 0557-0551 رَبضُبث يبنُت ػهىو يبنُت ويصزفُت  3

 0589-0559 حقُُى انقزاراث االطخثًبرَت ػهىو يبنُت ويصزفُت  4

 0581-0589 ػًهُبث يبنُت  ػهىو يبنُت ويصزفُت  5

 0581-0589  إطاليُتيصبرف  ػهىو يبنُت ويصزفُت  6

 0581-0589 حقُُبث يصزفُت حذَثت ػهىو يبنُت ويصزفُت  9

 0587-0581 ححهُم ائخًبٌ ػهىو يبنُت ويصزفُت 1

 



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

ا:     ػهُهب جانخٍ أشزف( انًبجظخُز رطبئم،اطزوحبث انذكخىراِ)خبيظب

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطبنت اطى ث

8    

0    

3    

4    

5    

6    

9    

 

ا:    فُهب جانخٍ شبركانؼهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طبدطب

يكبٌ  انظُــت انؼُىاٌ ث

 اَؼقبدهب

 َىع انًشبركت 

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

1 
 داخل المطر 11/04/2007 والمصرفٌةالندوة العلمٌة الثانٌة لمسم العلوم المالٌة 

عضو باللجنة 
 التحضرٌة 

 العلمٌة الثالثة لمسم العلوم المالٌة والمصرفٌة  الندوة 2
 بعنوان 

 داخل المطر 23/04/2008 ) المشاكل المالٌة والمصرفٌة للمطاع التجاري فً نٌنوى (
باحث /عضو باللجنة 

 التحضرٌة

 الندوة العلمٌة الخامسة لمسم العلوم المالٌة والمصرفٌة  3
 بعنوان 

) االتجاهات االستثمارٌة المستمبلٌة فً محافظة نٌنوى الفرص 
 داخل المطر 23/12/2009 والمتطلبات (

باحث /عضو باللجنة 
 التحضرٌة

 الندوة العلمٌة لمسم إدارة األعمال  4
 بعنوان 

 المدارس األهلٌة فً محافظة نٌنوى()رؤٌة إدارٌة لوالع تجارب 

1028/21/
12 

 

 داخل المطر

 

 باحث

5 
 الندوة العلمٌة لمسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 

 بعنوان 
)مساهمة البنن المركزي فً تنشٌط العمل المصرفً وتعزٌز 

 الثمة المصرفٌة(

1022/4/25 
باحث /عضو باللجنة  داخل المطر

 التحضرٌة



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 
6 

 الندوة العلمٌة لمسم المحاسبة 
 بعنوان 

الدفع والتحوٌل  المحاسبة والتدلٌك فً ضوء وسائل أفاق)
 االلكترونً(

1022/4/15 

 

 داخل المطر

 

 باحث

 الندوة العلمٌة لفرع طب األطفال  7
 بعنوان

 )الجدٌد فً طب األطفال( 

 حضور داخل المطر 1022/4/15

 الندوة العلمٌة لكلٌة الصٌدلة  1
 بعنوان

 )الدواء األصلً المنشأ والجنٌس واألفاق المستمبلٌة(

 حضور داخل المطر 1022/4/12

 

ا    األخزي: األَشطت انؼهًُت طببؼب

 خارج الكلوة ل الكلوةاحد

  ورذة عمل قسم العلوم املالوة واملصرفوة

  ورذة عمل قسم احملادبة

  التسووق إدارةورذة عمل قسم 

 املودومةالدورة التدروبوة 

 )مهارات كتابة مقرتحات املشاروع( 

 

 

 

 امللتقى الطالبي األول يف كلوة رب األدنان
 جامعة املوصل

 األدنانكلوة رب 

 تقووم حبث الدبلوم العالي 

 بعنوان

درادة  –)اثر مضامني رأس املال العامل يف الرحبوة 

- 2005حتلولوة يف عونة من املصارف العراقوة للمدة 

2015) 

 



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 تقووم حبث علمي 

 بعنوان

 )دور احلوكمة يف تشجوع االدتثمار(

جامعة  –للمؤمتر العلمي الثالث لكلوة اإلدارة واالقتصاد 

 7/3/2019-6االنبار للمدة 

 جامعة االنبار 

 كلوة اإلدارة واالقتصاد

 تقووم حبث علمي

 بعنوان

)احلوكمة ودورها يف تعزوز ادرتاتوجوات التنموة 

 العراق أمنوذجًا( –املستدامة 

جامعة  –للمؤمتر العلمي الثالث لكلوة اإلدارة واالقتصاد 

 7/3/2019-6االنبار للمدة 

 جامعة االنبار 

 كلوة اإلدارة واالقتصاد

 املشاركة يف الدورات التدروبوة للتعلوم املستمر
 

 

للعام رئس جلنة تصحوح الدفاتر ملواد االمتحان التقوميي 

 2019 - 2018الدرادي 

 

 

  2018عضو يف جلنة التدقوق للعام الدرادي 

  2018عضو يف اللجنة االمتحانوة للعام الدرادي 

 

أو حطىَز ثبيُب: انًشزوػبث انبحثُت فً يجبل انخخصص نخذيت انبُئت وانًجخًغ  

 انخؼهُى

 السنة النشر حمل أدم البحث ت



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 1 
وااللتصاد الخفً ) حالة عدد من  األموالالمتبادل بٌن غسٌل  األثر

 2220الدول المتمدمة والناشئة للمدة 
 - 1001 ) 

 

 تنمٌة الرافدٌن
جامعة الموصل / كلٌة 

 اإلدارة وااللتصاد

2007 

 

سة فً السوق المالٌة بالحالة االلتصادٌة ) درا األسهمعاللة مؤشر  2
 المالٌة ( لألوراقتحلٌلٌة لسوق الرٌاض 

 تنمٌة الرافدٌن
جامعة الموصل / كلٌة 

 اإلدارة وااللتصاد

1008 

 

3 
وجوانبها التشرٌعٌة ) دراسة ممارنة لعدد  أثارهاالسرٌة المصرفٌة 

 والعربٌة ( األجنبٌةمن الدول 

 

 تنمٌة الرافدٌن
جامعة الموصل / كلٌة 

 اإلدارة وااللتصاد

1002 

 

 المالٌة  باألوراقالتحلٌل الفنً ودورة فً اتخاذ لرار االستثمار  4
 المال فً الخلٌج العربً ( أسواق)دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من 

للعلوم  جامعة تكرٌت
 /  وااللتصادٌة اإلدارٌة

 المجلة العلمٌة

 

1020 

 تحلٌل الفرص االستثمارٌة المتاحة فً العراق وخٌارات التموٌل  5
المجلة العرالٌة للعلوم 

االلتصادٌة /جامعة 
 المستنصرٌة

0580 

( حالة II    متطلبات بازل ) إلى(   I  التحول من متطلبات بازل ) 6
  1002 – 1005دراسٌة لمصارف عربٌة مختارة للمدة 

المجلة العرالٌة للعلوم 
االلتصادٌة / الجامعة 

 المستنصرٌة 
0580 

 خطر العدوى المالٌة فً سوق مابٌن المصارف ) دراسة استمرائٌة (   7
الجامعة العرالٌة / كلٌة 

 وااللتصاد  اإلدارة
0585 

 مصارف الظل كستراتٌجٌة للحد من العدوى المالٌة  8
جامعة تكرٌت / كلٌة 

 وااللتصاد اإلدارة
0585 

إعادة اعمار البنى التحتٌة فً محافظة نٌنوى )دراسة تحلٌلٌة فً  9
 الكلف ومصادر التموٌل(

 تنمٌة الرافدٌنمجلة 
/ كلٌة  جامعة الموصل

 اإلدارة وااللتصاد
0587 

الهندسة المالٌة اإلسالمٌة كإستراتٌجٌة للتحوط من المخاطر  10
 ومواجهة األزمات المالٌة

 مجلة العلوم االلتصادٌة
جامعة البصرة / كلٌة 

 اإلدارة وااللتصاد
0587 

 

 نهُئبث انؼهًُت انًحهُت وانذونُتاػضىَت  :حبطؼب 

1.  

2.  

3.  



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 
 

 

 شهبداث انخقذَزوانجىائش ، كخب انشكزػبشزاا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو الشهادة التقدوروة أوكتاب الشكر  ت

8 
 اللجنة االمتحانٌة أعمالالنجاز 

 3651/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2006/7/23 

0 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 4601/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2007/7/26 

3 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 5581/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2007/9/26 

 لجنة جرد الموجودات ولجنة  4
 1006المطابمة لعام 

 1906/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2007/11/25 

5 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 922/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2008/2/7 

 الندوة العلمٌة لمسم  6
 العلوم المالٌة والمصرفٌة

 3726/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2008/5/6 

 الندوة العلمٌة الخاصة لمسم  9
 العلوم المالٌة والمصرفٌة

 4366/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2008/6/2 

1 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 1661/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2009/3/12 

7 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 4322/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2009/7/15 

85 
 العلمً على طلبة  باإلشرافالمٌام 

 المرحلة الثالثة فً كلٌتنا للعام 
 (1002-1008الدراسً )

 6431/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2009/10/13 

88 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 7674/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2009/11/9 

80 
 إلامةاالعداد والتهٌئة لمستلزمات 

 الندوة العلمٌة الخامسة  
 لمسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 واالقتصاد اإلدارةكلية 

9389/3/9 
2009/12/30 

83 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 1559/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2010/3/10 

84 
 مشاركة فً الندوة العلمٌة الثالثة 

 770/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2011/2/8 

85 
 اللجنة االمتحانٌة  أعمالالنجاز 

 1184/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2011/2/28 

متابعة الطلبة المتدربٌن فً دوئر الدولة والكلٌات خالل العطلة  86
 ( 1020-1002الصٌفٌة للعام الدراسً ) 

 1219/3/9 واالقتصاد اإلدارةكلية 
2011/3/1 

والدراسات العلٌا فً لسم العلوم األولٌة لجنة الدراسات  أعمال 89
  1022 – 1020المالٌة والمصرفٌة للعام الدراسً 

2/3/6856 واالقتصاد اإلدارةكلية   
3/2/1022  



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

  شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 للدراسة الصباحٌة والمسائٌة العلمٌة لأللساملجان التدرٌب الصٌفً  81 
 1021 - 1022للعام 

2/3/2646 واالقتصاد اإلدارةكلية   
6/3/1021  

87 
 النجاز اعمال اللجنة االمتحانٌة

 رئيس جامعة املوصل 
26969/10/9 
2018/12/31 

 

 أو انًخزجًت انكخب انًؤنفت:ػشز ٌحبد 

 دنة النشر أدم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 بثــثبٍَ ػشز :انهغ 

 العربيةاللغة  .8

 اللغة االنكليزية  .0

3.  

 

 .CDَخى حظهُى َظخت ػهً يالحظت: 


