
 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 
 

   َىر حىفيك دمحم َظيى حىفيك انحُبهي         ى:ــــــــــاالطــ

 7894/  4/  71 :دحاريخ انًيـال

 انًىطم  :يكاٌ انىالدة

 يخشوجت انحانت انشوجيت:

 7 :ذد األوالدــعـــ

 عهىو يانيت ويظزفيت / ادارة يانيت :ضـظـخـخــان

 حذريظيت في كهيت االدارة وااللخظاد :ًُظبانـ

 يذرص يظاعذ :انذرجت انعهًيت

 جايعت انًىطم / كهيت االدارة وااللخظاد عُىاٌ انعًم:

 انعًم:هاحف 

 11117618811 انًىبايم:

 noor 84 tawfeeq @gmail :كخزوَياإلنانبزيذ 

 :رابظ انظفحت انشخظيت

 ادارة يانيت ، اطىاق يانيت  انخخظظاث انًهخى بها:

 

 



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

 انًؤهالث انعهًيت :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظيفيثاَيا

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهًيت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجايع

 6116/  1/  76 االدارة وااللخظاد  جايعت انًىطم  بكانىريىص

 6118/ 3/ 71 االدارة وااللخظاد  جايعت انًىطم  انًاجظخيز

    انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظيف ث

 يظاعذ باحث  7
جايعت انًىطم / كهيت االدارة 

 وااللخظاد

انً  1/8/6119

8/6/6118 

 يذرص يظاعذ  6
جايعت انًىطم / كهيت االدارة 

 وااللخظاد

ونغايت  8/6/6118

 االٌ

3    

4    

5    

6    



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

 
 

 

ا    : انخذريض انجايعيثانثا

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

 جايعت انًىطم  كهيت االدارة وااللخظاد  1
ونغايت  6118/ 8/6

 االٌ

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    
 

ا    لًج بخذريظها ي: انًمزراث انذراطيت انخرابعا

 انظُـــــت انًـــــادة انمظـــى ث

7 
انعهىو انًانيت 

 وانًظزفيت 
 6119-6118 حمىق اَظاٌ / يزحهت اونً 

 6118-6171 حظىيك يظزفي / يزحهت ثانثت  انعهىو انًانيت  6

 6171-6177 حظىيك يظزفي / يزحهت ثانثت  انعهىو انًانيت  3

 6177-6176 َظى يعهىياث / يزحهت رابعت انعهىو انًانيت 4

 6174 - 6173 يعهىياث  / يزحهت رابعت  َظى انعهىو انًانيت 5

 6171 - 6176 ادارة يانيت / يزحهت ثانثت /  لظى ادارة اعًال 6



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

 6179-6171 لزاءاث يانيت ويظزفيت  لظى انًانيت وانًظزفيت  1 

 

ا:    عهيها جانخي أشزف( انًاجظخيز رطائم ،انذكخىراِاطزوحاث )خايظا

 انظُــت ىـــانمظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث

7    

6    

3    

4    

5    

6    

1    

 

ا:    فيها جانخي شاركانعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث طادطا

 َىع انًشاركت  اَعمادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(
1 

ورشت عًم لي لظى انعهىو انًانيت 

وانظزفيت بعُىاٌ )اعادة اعًار 

يذيُت انًىطم  بيٍ االطخثًار 

 (انحكىيي واالطخثًار انخاص 

6171 -

6179 

كهيت االدارة 

وااللخظاد /جايعت 

 انًىطم 

حضىر وعضى 

في انهجُت 

 انخحضيزيت 

2     

3     



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

 4     

5     

6     

7     

 

 

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

تدريسذاملوادذالعؾؿقةذ،ذاالذرافذعؾىذحبوثذالتخرجذ،ذ

،ذمـاقشةذحبوثذالؼقامذباعؿالذالؾجـةذاالمتحانقةذ

 التخرجذ

 

  

  

  

 

 

ذ

ذ



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل البحثأدمذ ت

1 

حبث منفرد  منشور بعنوان) العالقة بني تباون املعلومات 

ودوادة توزوع االرباح ( تطبوق يف عونة من الشركات 

 املسجلة يف دوق عمان لالوراق املالوة 

 جملة تنموة الرافدون

تاروخ تقدوم البحث 

/  7/ 13للمجلة 

1133 

2 
حبث مقبول للنشر بعنوان حتلول العالقة بني احلوكمة 

والكفاءة النسبوة للشركات املسجلة يف دوق البحرون 

 لالولراق املالوة

 1131/  31/ 11 جملة تنموة الرافدون

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 كتاب ذكر وتقدور للجهود املبذولة العمال اللجنة االمتحانوة  7
عمادة كلوة االدارة 

 واالقتصاد 
17  /31  /1137 



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

 

6 

كتاب ذكر وتقدور للجهود املبذولة خالل االذراف العلمي 

والعملي على رلبة كلوة االدارة واالقتصاد لكافة االقسام 

 1137 - 1132/  1132- 1132لالعوام 

عمادة كلوة االدارة 

 واالقتصاد 
8 /4 /1138 

3 

كتاب ذكر وتقدور للجهود املبذولة يف زوارة دار االوتام يف 

والوقوف على اهم احتواجات ومستلزمات دار  حمافظة نونوى

 االوتام

عمادة كلوة االدارة 

 واالقتصاد 
11 /1 /1138 

4    

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

3   

1   

1   

4   

2   

2   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

7.  

6.  

3.  



 

 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىطم

 كهيت االدارة وااللخظاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىيى االداء
 

 
             

 .CDيخى حظهيى َظخت عهً يالحظت: 


