
 

 

 وسارة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 
 

 هذي طانم حظيه مزعي  م:ــــــــــاالطــ

 72/9/0991:دحاريخ انميـال

 انمىصم :مكان انىالدة

 مخشوجتانحانت انشوجيت:

 3:ذد األوالدــعـــ

 محاطبت:صـصـخـخــان

 حذريظيت:مىصبانـ

 مذرص  :انذرجت انعهميت

 جامعت انمىصمعىىان انعمم:

 هاحف انعمم:

 12261907073 انمىبايم:

 huda almari@yahoo.com :كخزووياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 انخخصصاث انمهخم بها:

 

 

 

 

 

 انصىرة 
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 انمؤهالث انعهميت :أوالا   

 

ا    : انخذرج انىظيفيثاويا

 

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهميت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجامع

 7117 كهيت االدارة واالقخصاد كهيت انحذباء انجامعت  بكانىريىص

 7117 كهيت االدارة واالقخصاد جامعت انمىصم انماجظخيز

    انذكخىراي

    أخزي

 انً -انفخزة مه  تانجه تانىظيف ث

 انً حذ االن7112 جامعت انمىصم حذريظي 0

7    

3    

6    

0    

7    
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 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد
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ا     : انخذريض انجامعيثانثا

 انً -مه انفخزة انجامعت انجهت )انمعهذ / انكهيت( ث

 انً حذ االن7112 انمىصم كهيت االدارة واالقخصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

ا    قمج بخذريظها ي: انمقزراث انذراطيت انخرابعا

 انظىـــــت انمـــــادة انقظـــم ث

 7112 حقىق االوظان محاطبت   .0

 7119 محاطبت حكانيف محاطبت  7

 7119 رياضياث مانيت محاطبت 3

 7101 محاطبت اداريت  ادارة اعمال 6

 7100 محاطبت حكانيف  ادارة اعمال  0

 7107 محاطبت حكانيف ادارة االعمال 7

 7103 محاطبت حكانيف ادارة صىاعيت 2

 7106 محاطبت حكانيف ادارة االعمال 9
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 7102 محاطبت حكانيف مانيت ومصزفيت 9 

 7102 مبادئ محاطبت ادارة اعمال 01

 
 7109 محاطبت حكانيف مانيت  ومصزفيت 00

 7109 محاطبت مخىططت محاطبت  07

 

ا:    عهيها جانخي أشزف( انماجظخيز رطائم،اطزوحاث انذكخىراي)خامظا

 انظىــت مـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطم ث

0    

 

ا:    فيها جانخي شاركانعهميت وانىذواث انمؤحمزاث طادطا

وىع  اوعقادهامكان  انظىــت انعىىان ث

 انمشاركت 

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(

0 
سؾىّاوجهّّمـفٍقةّهقىةّالـزاهةّودووانّالرقابةّادلالقةّيفّالؼضاء

ّالػِادّادلاليّ

 ورقت بحثيتّاحلدباءّاجلامعةكؾقة2008ّّ

7 
نظمّوتؽـولوجقاّادلعؾوماتّواالتصاالتّامؽاناتّاحلضرّةافاقّ

ّادلًِؼيلّّ

 ورقت بحثيت ّجؾؿعةّادلوصل2008ّّ

3 
اهلقؽؾقةّاالقًصادوةّواالداروةّالقامةّحؽومةّالؽرتونقةّيفّزلّتارريّ

ّقانونيّدليداّذػافقةّالـزاهةّاالداروةّوادلالقةّيفّحمافظةّنقـوىّ

 ورقت بحثيت ّكؾقةّاحلدباءّاجلامعة2008ّّ

 ورقت بحثيتّجامعةّادلوصل2010ّّالػِادّاالداريّادلعاجلاتّادلالقةّواالداروة 6
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 جامعت انمىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  شعبت ضمان انجىدة وحقىيم االداء
 

 5 
درتاتقٍقةّلؾواقعّاخلدميّيفّالعراقّوانعؽادًفاّسؾىّرؤوةّ

ّوقائعّادلؤمترّالعؾؿيّالِـويّّاالدًٌؿار

2011ّ
جامعةّادلوصلّ،ّكؾقةّاإلدارةّ

ّواالقًصاد

 بحث

7 

االدالقبّاحلدوٌةّيفّاجملالّالـظريّوالًطيقؼيّلؾؿَاديةّاالداروةّ

الًؽالقفّوكقػقةّادًُدامفؿاّوتطووعفؿاّيفّاليقىةّوحماديةّ

ّالعراققةّ

 ورقت بحثيتّكؾقةّاحلدباءّاجلامعة2013ّ

 2013 .دورّالًؿقزّوالروادةّيفّتؼوقّادلـظؿاتّادلؤمترّالعؾؿيّالدولي 7
جامعةّالعؾومّاالدالمقةّكؾقةّادلالّ

 واالسؿالّ،
 بحث

ّادلعفجّالًؼينّنقـوى2013ّّّالًعؾقمّاحملاديبّيفّالعراقّوامؽاناتّالًطوبرّ 9

ورقت 

 بحثيت 

االول نجىدة انخعهيم انعاني نهكهياث انهندسيت انمؤحمز  9

 وانعهميت

 بحث جامعت بابم 3102

ممخزح نخطىيز انمناهج اندراسيت في عهم انمحاسبت  01

 نمىاءمت انخغيزاث في سىق انعمم 

 ورلت بحثيت  كهيت انحدباء انجامعت  3102

انمؤحمز انعهمي انثانث )االسخثمار وانخمىيم في محافظت  11

 صالح اندين افاق انخطىيز ومعىلاث انخنفيذ

 بحث جامعت حكزيج 3102

 ورلت بحثيت  جامعت انمىصم 3102 انكهزباء خدمت وجبايت  07

حطىيز انخعهيم االههي في محافظت نينىي نمىاجهت   13

 نخحدياث انحانيت 

 ورلت بحثيت  كهيت انحدباء انجامعت  3102

14 
افاق حطىيز مهنت انمحاسبت وانخدليك في ضىء 

 انمسخجداث االلخصاديت  انحديثت

 ورلت بحثيت جامعت انمىصم  3102
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 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
ّااللؽرتونقةّالرقابةّاجراءاتّسؾىّواثرهاّاحلدوٌةّالًؼـقات

 ادلالي،ّّالػِادّمنّلؾًؼؾقل

جمؾةّتـؿقةّالرافدونّ،ّوقائعّادلؤمترّالعؾؿيّ

الِـويّّجامعةّادلوصلّ،ّكؾقةّاإلدارةّ

 واالقًصاد

،2011 

2 
اثرّاالدالقبّاحلدوٌةّلًُػقضّالًؽؾػةّيفّدسمّادلقزةّالًـافِقةّ

 .لشركاتّاالسؿال

جامعةّالعؾومّاالدالمقةّكؾقةّادلالّواالسؿالّ

 ،ادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّلؽؾقةّادلالّواالسؿال
ّ،2013 

3 
احملاديبّيفّّجودةّالًعؾقماثرّتؽـولوجقاّادلعؾوماتّسؾىّ

 ادلؤدِاتّالًعؾقؿقة

اثرّتؽـولوجقاّادلعؾوماتّسؾىّجودةّالًعؾقمّ

احملاديبّيفّادلؤدِاتّالًعؾقؿقة،ادلؤمترّاالولّ

جلودةّالًعؾقمّالعاليّلؾؽؾقاتّاهلـددقةّ

 2013والعؾؿقةّ،

،2013 

4 

ّالوحداتّيفّالًعؾقمّجودةّلؼقاسsix sigmaّمـفجّادًُدام

ّجامعة/ّواالقًصادّاالدارةّكؾقةّيفّحالةّدرادة–ّالًعؾقؿقة

 ادلوصل،ّ

 2014، 98،سدد37جمؾةّاالدارةّواالقًصادّ،لِـة

ذ5
االدًٌؿارّيفّزلّنظامّاجلياوةّومشروعّاخلصصةّواالثرّسؾىّ

ّتؽؾػةّخدمةّالؽفرباءّيفّزلّالواقعّاحلاليّيفّالعراق،ّ
2017ّّوقائعّادلؤمترّجلامعةّتؽروت

ذ6

ّتؼققمّيفّالًشغقؾيّلؾدخلّاالدرتاتقٍيّالًَؾقلّادًُدام

ّلالمسـتّالعامةّالشركةّيفّحالةّدرادةّاالدرتاتقٍيّالـٍاح

ّالشؿالقة.ّجمؾةّتؽروت

2018ّّجمؾةّتؽروت
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 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

0.  

3.  

2.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة الشفادةذالتؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذ ت

 9/3/6427العدد13/9/2009 كؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 0

 9/3/6431العدد13/9/2009 كؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 7

 9/3/770العدد8/2/2011 كؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 3

 9/3/1399العدد7/3/2011ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 6

 9/3/12874العدد27/12/2011ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 0

9/313906ّالعدد20/12/2120ّّكؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 7

 9/3/1460العدد12/2/2013ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 2 1212

 9/3/13729العدد19/12/2013ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصاد العؿقد 9

 9/3/3356العدد15/5/2018ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّالعؿقد 9

9/3/2602ّالعدد8/4/2018ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّالعؿقد 01

9/3/4221ّالعدد2/7/2018ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّالعؿقد 00

9/3/4170ّالعدد1/7/2018ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّالعؿقد 07
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9/3/4211ّالعدد2/7/2018ّّواالقًصادكؾقةّاإلدارةّّالعؿقد 03 

7/27/17ّالعدد28/3/2018ّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّالعؿقد 06

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

2   

 

 اتــثانيذعشرذ:الؾغ 

0.  

7.  

3.  

 

 .CDيخم حظهيم وظخت عهً مالحظت: 


