
 

 

 العلويوصاسة الخعلين العالي والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

  

 

 تالزاحي ةالغيش
 

 

 
 

         د.دمحم ًائف هحوىد ن:ــــــــــاالعــ

 9191 :دحاسيخ الويـال

 9191الوىصل / بشطلت  :هكاى الىالدة

 هخضوج  الحالت الضوجيت:

 يىجذ ال :ذد األوالدــعـــ

 اقخصاد هعشفت :صـصـخـخــال

 سئيظ قغن اداسة هؤعغاث عياحيت وفٌذقيت :وٌصبالـ

 اعخار هغاعذ :الذسجت العلويت

 كليت اإلداسة واالقخصاد /جاهعت الوىصل عٌىاى العول:

 هاحف العول:

 52257797770 الوىبايل:

 dr.mohamadzangana@gmail.com:كخشوًياإللالبشيذ 

 د.دمحم صًكٌت :سابظ الصفحت الشخصيت

 الغياحت، االقخصاد الخخصصاث الوهخن بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 العلويوصاسة الخعلين العالي والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

ا     : الخذسج الىظيفيثاًيا

 

 

 

 

 

 

 تالذسج

 العلويت

 الخاسيخ تالكــليــــ تالجاهع

 9117 االداسة واالقخصاد الوىصل بكالىسيىط

 7550 االداسة واالقخصاد الوىصل الواجغخيش

 7551 االداسة واالقخصاد الوىصل الذكخىساٍ

    أخشي

 الً -الفخشة هي  تالجه تالىظيف ث

 7550 - 9117 واالقخصادجاهعت الوىصل/ االداسة  هغاعذ باحث 9

 7552 - 7550 واالقخصادجاهعت الوىصل/ االداسة  هذسط هغاعذ 7

 7592 - 7551 واالقخصادجاهعت الوىصل/ االداسة  هذسط  0

 لحذ االى – 7597 واالقخصادجاهعت الوىصل/ االداسة  اعخار هغاعذ 2

7    

9    



 

 

 العلويوصاسة الخعلين العالي والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

ا     : الخذسيظ الجاهعيثالثا

 الً -هي  الفخشة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكليت( ث

 لحذ االى – 9117 الوىصل االداسة واالقخصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

ا    قوج بخذسيغها ي: الوقشساث الذساعيت الخسابعا

 الغٌـــــت الوـــــادة القغـــن ث

 7559 - 7550 هبادئ اقخصاد يتيت والوصشفلالعلىم الوا 9

 7557 - 7550 هبادئ حاعبت يتيت والوصشفلالعلىم الوا 7

 7552 - 7552 الخوىيل الذولي يتيت والوصشفلالعلىم الوا 0

 7590 - 7597 دساعاث جذوي يتيت والوصشفلالعلىم الوا 2

 7592 - 7590 هبادئ الغياحت اداسة هؤعغاث عياحيت 7

 لحذ االى – 7592 هشاعن واحيكيج اداسة هؤعغاث عياحيت 9

2    

 



 

 

 العلويوصاسة الخعلين العالي والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

ا:     عليها جالخي أششف( الواجغخيش سعائل ،اطشوحاث الذكخىساٍ)خاهغا

 الغٌــت نـــالقغ األطشوحت أو الشعالت اعن ث

 7599 العلىم الواليت والوصشفيت االًفاق علً الجاهعاث االهليت 9

7    

0    

2    

7    

9    

2    

 

ا:    فيها جالخي شاسكالعلويت والٌذواث الوؤحوشاث عادعا

 ًىع الوشاسكت  اًعقادهاهكاى  الغٌــت العٌىاى ث

) بحث / بىعخش 

 حضىس(

االبذاع في ظل اقخصاد  1

 الوعشفت

 يحث البحشيي 7599

 بحث االسدى 7595 اقخصاد الوعشفتالخعلين في ظل  2

 بحث االسدى 7552 الهٌذعت البششيت 3

 بحث االسدى 7557 حطىس الوعشفت 4

5     

6     

7     

 

 

 

 



 

 

 العلويوصاسة الخعلين العالي والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

 حماضرةذحولذالبطاقةذالذكقة املشاركةذيفذندوةذحولذدعرالػائدة

 حماضرةذحولذالبطاقةذالتؿويـقة حماضرةذعنذكشفذالتزويرذبالعؿؾةاملشاركةذيفذ

 حماضرةذحولذالبطالة املشاركةذيفذندوةذعنذالػداد

 لؼاءاتذتؾػزيونقةذحولذمواضقعذاقتصاديةذخمتؾػة 

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

 2102 ندوة البطالة يف العراق االسباب واالثار واملعاجلات 1

 2102 ندوة االمكاتات النفطوة حملافظة نونوى 2

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 عضو اللجنة العلمية لقسن ادارة المؤسسات السياحية والفندقية .1

 العلوم المالية والمصرفيةعضو اللجنة المحلية لقسن  .2

3.  

 



 

 

 العلويوصاسة الخعلين العالي والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملادمة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 2102 -0991 كلوة االدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير  01 9

 2100- 2101 جامعة املوصل كتب شكر وتقدير 2 7

 2100 - 2101 جهات خمتلفة كتب شكر وتقدير 2 0

2    

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

 2100 االقتصاد املعريف  0

2   

2   

0   

1   

2   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 االنكليزية .9

7.  



 

 

 العلويوصاسة الخعلين العالي والبحث 

 جاهعت الوىصل

 كليت االداسة واالقخصاد

   شعبت ضواى الجىدة وحقىين االداء
 

 
0.  

             

 .CDيخن حغلين ًغخت علً هالحظت: 


