
 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

  

 

 تانزاحي ةانغيش
 

 

 
 

    فخاح عبذانشحًٍ صهيش عبذانقادس        ى:ــــــــــاالعــ

 51/1/5891 :دحاسيخ انًيـال

 انًىصم  :يكاٌ انىالدة

 يخضوج   انحانت انضوجيت:

 (5)  :ذد األوالدــعـــ

 يحاعبت    :صـصـخـخــان

 اليىجذ     :ًُصبانـ

 يذسط يغاعذ   :انذسجت انعهًيت

 جايعت انًىصم / كهيت اإلداسة واالقخصاد   عُىاٌ انعًم:

 51165910510 هاحف انعًم:

 51155086515  انًىبايم:

 abd.zuhair@yahoo.com :كخشوَياإلنانبشيذ 

 :سابظ انصفحت انشخصيت

 انهغت اإلَكهيضيت  انخخصصاث انًهخى بها:

 

 

 



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 انًؤهالث انعهًيت :أوالا   

 

ا     : انخذسج انىظيفيثاَيا

 

 

 

 

 

 

 تانذسج

 انعهًيت

 انخاسيخ تانكــهيــــ تانجايع

 15/0/5551 اإلداسة واالقخصاد  انًىصم  بكانىسيىط

 55/1/5555 اإلداسة واالقخصاد انًىصم  انًاجغخيش

    انذكخىساِ

    أخشي

 انً -انفخشة يٍ  تانجه تانىظيف ث

 5555-5551  اإلداسة واالقخصاد  و. باحث  5

 وانً االٌ  – 5555 اإلداسة واالقخصاد  حذسيغي 5

1    

6    

1    

0    



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

ا     : انخذسيظ انجايعيثانثا

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

 نحذ االٌ  – 5555 انًىصم  كهيت اإلداسة واالقخصاد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

ا    قًج بخذسيغها ي: انًقشساث انذساعيت انخسابعا

 انغُـــــت انًـــــادة انقغـــى ث

 5555 انًحاعبت انًانيت انًخقذيت انًحاعبت  5

 5551 يحاعبت يخىعطت  انًحاعبت  5

انعهىو انًانيت  1

 وانًصشفيت 

  5551 يحاعبت يخىعطت 

  5556 يحاعبت يخىعطت  انًحاعبت  6

  5550 يحاعبت يخىعطت  انًحاعبت  1

  5551 يحاعبت يخىعطت  انًحاعبت  0

1    

 



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

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

 انغُــت ىـــانقغ األطشوحت أو انشعانت اعى ث

5    

5    

1    

6    

1    

0    

1    

 

ا:    فيها جانخي شاسكانعهًيت وانُذواث انًؤحًشاث عادعا

 َىع انًشاسكت  اَعقادهايكاٌ  انغُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىعخش 

 حضىس(

يؤحًش االبذاع وانخًيض في يُظًاث  1

  االعًال  

 باحث األسدٌ / انعهىو انخطبيقيت  5555

انشيادة وركاء االعًال في انًُظًاث  2

 انعشاقيت
 باحث انعشاق / جايعت انًىصم  5555

يؤحًشانخًُيت انًغخذايت يٍ اجم  3

 اقخصاد عشاقي يخطىس  

انعشاق / انجايعت  5555

 انًغخُصشيت 

 باحث 

يؤحًش جايعت بغذاد / وانًعهذ  4

 انعاني نهًحاعبت

 باحث  انعشاق / بغذاد  5551

انًؤحًش انعهًي انثاَي / جايعت  5

 االَباس 

 باحث  انعشاق / جايعت االَباس  5551

انُذوة انخاصت بانًعهذ انخقُي /  6

 انًىصم 

 يشاسك انعشاق / انًىصم  5555

7     

 

 

 

 



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 األخرى:ذاألـشطةذاؾعؾؿقةذدابعًا  

 

 خارجذاؾؽؾقة لذاؾؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 أوذتطوقرذاؾمعؾقمجمالذاؾمخصصذخلدؿةذاؾلقكةذواجملمؿعذذثاؿـا:ذادلشروعاتذاؾلحنقةذػى 

ذحمل أدمذاؾلحث ت

 اؾـشر

 اؾدـة

ذاـعؽاداتذؼاـونذداربقـزذاوؽدؾيذعؾىذدورذوؿدؤوؾقةذادلدؼقذيفذاؽمشافذوؿـعذاالحمقالذ 1

 

 6106 املستنصرية 

ذ-واإلداريذتطوقرذؿـافجذاؾمعؾقمذاحملاديبذيفذاؾعراقذودورفاذيفذاحلدذؿنذاؾػدادذادلاؾيذ 2

 ؿدخلذاحملادلةذاؾؼضائقةذواالدمؼصائقة

 6102 االنبار 

ذتعزقزذجودةذأداءذادلراجعةذإلغراضذؿؽاػحةذاؾػدادذوادمداؿةذادلواردذاالؼمصادقة 3

 

 6106 املستنصرية 

احلد من الفساد املايل  دور قواعد بياانت التكاليف يف تفعيل اإلفصاح احملاسيب إلغراض 4
 دراسة حالة يف شركة صناعية .

 

 6106 بغداد

 مداخل حتسني قدرة مراقب احلساابت على اكتشاف الغش يف القوائم املالية ذ5
 

 6106 املوصل 

 

 هلقكاتذاؾعؾؿقةذاحملؾقةذواؾدوؾقةاعضوقةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 
 

 

 ذفاداتذاؾمؼدقرواجلوائزذ،ذؽمبذاؾشؽرعاذرًا:ذ 

 اؾدـة اجلفةذادلاحنة اوذاجلائزةذأوذاؾشفادةذاؾمؼدقرقةذؽمابذاؾشؽر ت

 6117 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر  5

 6117 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر  5

 6106 املعهد التقين / نونوى   كتاب شكر وتقدير 1

 6107 جامعة احلمدانوة    كتاب شكر وتقدير 6

 6107 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 1

 6107 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 0

 6100 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 1

 6116 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 9

 6116 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 8

 6116 اإلدارة واالقتصاد  تثمني جهود  55

 6118 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 55

 6116 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 55

 6116 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 51

 6116 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 56

 6108 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 51

 6107 جامعة املوصل   كتاب شكر وتقدير 50

 



 

 

 وصاسة انخعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 جايعت انًىصم

 كهيت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 أوذادلرتمجةذاؾؽمبذادلؤؾػةذ:عشرذيحاد  

 دـةذاؾـشر اؾؽمابأدمذ ت

0   

6   

2   

4   

5   

6   

 

 اتــاؾؾغذثاـيذعشرذ: 

 العربية .5

5.  

1.  

             

 .CDيخى حغهيى َغخت عهً يالحظت: 


