
 

 

 ٔسارة انخعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي

 جايعت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔاالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحقٕيى االداء
 

 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 انالَٔذ احًذ إطًاعيماعخزاف نقًاٌ 

 ى:ــــــــــاالطــ

 5/2/8591:دحاريخ انًيـال

 بغذاد/انًٕصم :يكاٌ انٕالدة

 تيخشٔجانحانت انشٔجيت:

 5:ذد األٔالدــعـــ

 يانيت ٔحذقيقيحاطبت / يحاطبت  :صـصـخـخــان

 تحذريظي :ًُصبانـ

 يذرص :انذرجت انعهًيت

 ٔاالقخصاد اإلدارةجايعت انًٕصم/كهيت عُٕاٌ انعًم:

   97790717070ْاحف انعًم:

 97790717070/ انًٕبايم:

 eateraf.luqman@gmail.com:كخزَٔياإلنانبزيذ 

 ITRAAF_LUKMAN@UOMOSUL.EDU.IQ:رابط انصفحت انشخصيت

 يحاطبت قٕييت: انخخصصاث انًٓخى بٓا

 

 

 

 

 

 الصىرة 
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 انًؤْالث انعهًيت :أٔالا   

 

ا    : انخذرج انٕظيفيثاَيا

 

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهًيت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجايع

 1979 االدارة ٔاالقخصاد الموصل بكانٕريٕص

 1986 ٔاالقخصاداالدارة  الموصل انًاجظخيز

    انذكخٕراِ

    أخزٖ

 انٗ -انفخزة يٍ  تانجٓ تانٕظيف

 0791-0777يظاعذ باحث                             كهيت االدارة ٔاالقخصاد                  -0

 0771-0791يذرص يظاعذ                          كهيت االدارة ٔاالقخصاد                    -2

  نغايت االٌ-0771يذرص                                    كهيت االدارة ٔاالقخصاد                    -1
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ا     : انخذريض انجايعيثانثا

 انٗ -يٍ انفخزة انجايعت انجٓت )انًعٓذ / انكهيت( ث

 0791-0799 انًٕصمجايعت  كهيت االدارة ٔاالقخصاد 1

جايعت انًٕصم/كهيت انحذباء  كهيت االدارة ٔاالقخصاد 2

 انجايعّ

0791-0779 

جايعت انًٕصم/كهيت انحذباء  كهيت االدارة ٔاالقخصاد 1

 انجايعّ

0770-0771 

 2990-0777 جايعت انًٕصم كهيت االدارة ٔاالقخصاد 1

 نغايت االٌ-2992 جايعت انًٕصم كهيت االدارة ٔاالقخصاد 5

 )اجاسة دراطيت(0791-0791يالحظت : انفخزة يٍ 

ا    قًج بخذريظٓا ي: انًقزراث انذراطيت انخرابعا

 انظُـــــت انًـــــادة انقظـــى ث

 انًحاطبت 0
/َظاو يبادئ يحاطبت

 يحاطبي/يخٕططت/يعياريت
0799-0791 

 انًحاطبت 2
يبادئ يحاطبت/قٕييت/اصٕل انبحث 

 انعهًيي/حكٕييت
0791-0779 

 /احصاءانًحاطبت 1
يبادئ انًحاطبت/يحاطبت 

 حكٕييت/اصٕل انبحث انعهًي
0770-0771 

-2990-0777 يبادئ يحاطبت/قٕييت /ادارةانًحاطبت 1

2990 
 2999-2992 يبادئ يحاطبت/قٕييت انًحاطبت 5

 2901-2909 يبادئ يحاطبت/قٕييت انًحاطبت 1

 انًحاطبت/َظى يعهٕياث 7
َظزيت يحاطبيت/حذقيق/اصٕل 

 انبحث/يبادئ انًحاطبت
2901-2909 

 
 
 



 

 

 ٔسارة انخعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي

 جايعت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔاالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحقٕيى االداء
 

 

ا:     فيٓا جانخي شاركانعهًيت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث طادطا

 التاريخ محل انعقادها ااسمه
 4891 كمية االدارة واالقتصاد تطهير نقابة العمال

مؤتمر)التنمية المستدامة من اجل اقتصاد عراقي 
 متطهر

 2142 الجامعة المستنصرية

 2142 جامعة كربالء مؤتمر اقتصادي دولي
ندوه) دور تقنيات المعمهمات في تطهير مهنة المحاسبة 

 والتدقيق
 2142 المعهد التقني

 4894 جامعة بغداد المؤتمر العممي الرابع لالتحاد الهطني لطمبة العراق
ندوة)اافاق تطهير مهنات المحاسبة والتدقيق في ضهء 

 المستجدات االقتصادية الحديثة
 2149 جامعة المهصل

التعميم الجامعي االهمي في محافظة نينهى)المهاجهة 
 والتحديات

 2149 كمية الحدباء الجامعة

 2149 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة المهصل البيئة االقتصادية لمحافظة نينهى الهاقع والطمهع
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعلموةذدابعًا 

ذ

ذ

 خارجذالكلوة داحلذالكلوة

 كلوةذاحلدباءذاجلامعةذادلشاركةذيفذورذةذعمل ادلشاركةذيفذاعدادذدلولذالكلوة

 ادلشاركةذيفذورذةذعملذادلعهدذالتقين ادلشاركةذيفذورذةذعملذقدمذاحملادبة

ادلشاركةذيفذجلانذاعدادذادئلةذامتحانذمركزيذيفذكلوةذ ادلشاركةذيفذورذةذعملذقدمذاالقتصاد

ادلشاركةذيفذمناقشةذحبثذالبدلومذالعاليذيفذقدمذذ احلدباءذاجلامعة

 ادلشاركةذ3102احملالدبةذ3102احملادبةذ

ادلشاركةذيفذدوراتذادلركزذالورينذللتطويرذاالداريذ

 3102وتقنوةذادلعلومات

ذذادلشاركةذيفذورذةذعملذقدمذاالقتصادذوقدمذاالدارة
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 كهيت االدارة ٔاالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔحقٕيى االداء
 

 

 أوذتطويرذالتعلومثامنا:ذادلشروعاتذالبحثوةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبوئةذواجملتمعذ  

 الدنة النشرذحمل أدمذالبحث ت

 21انعذد 0799 يجهت حًُيت انزافذيٍ انًحاطبت انقٕييت عهٗ يظخٕٖ انٕحذة االقخصاديت 0

 17انعذ 0771 يجهت حًُيت انزافذيٍ  اإلداريتدٔر انًذقيق في حزشيذ انقزاراث  3

 17انعذ 0771 يجهت حًُيت انزافذيٍ ييشاٌ انًذفٕعاث كاحذ ادٔاث انًحاطبت انقٕييت في حزشيذ انعالقاث 2

 17انعذ 0771 يجهت حًُيت انزافذيٍ يعانجت انخغييز في انًظخٕٖ انعاو نالطعار في انًحاطبت انقٕييت 2

 0771 حًُيت انزافذيٍ يجهت  اطخخذاو انًعايُت االحصائيت في اخخباراث انخذقيق ذ5

 2901 يجهت حكزيج نهعهٕو االقخصاديت انذٔر انحٕكًي نهخذقيق في انشزكاث يخعذدة انجُظياثذ6

 ذهاداتذالتقديرواجلوائزذ،ذكتبذالشكرعاذرًا:ذ 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر ت

 اللجنة االمتحانية 1

 

 2002-2001 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 االمتحانيةاللجنة  2

 

 2013-2006 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 اللجنة االمتحانية 3

 

 2013 عميد كلية االدارة واالقتصاد

 اللجنة االمتحانية 4

 

 2012 عميد كلية االدارة واالقتصاد

كتاب شكر مجلة االمل  5

 التطىعية

 20122012 عميد كلية االدارة واالقتصاد

  واالقتصادعميد كلية االدارة   

 

 .CDيخى حظهيى َظخت عهٗ يالحظت: 


