
 

 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىطم

 كهُت االدارة واالقخظاد

  شؼبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

 َظزي حاسو جاطى دمحم انحُانٍ  ى:ــــــــــاالطــ

 4/1661/ 1:دحارَخ انًُـال

 يىطم :يكاٌ انىالدة

 يخشوجت انحانت انشوجُت:

  5:ذد األوالدــػـــ

 اقخظاد طُاػٍ :ضـظـخـخــان

 :ًُظبانـ

 يذرص :انذرجت انؼهًُت

 جايؼت انًىطم ػُىاٌ انؼًم:

  هاحف انؼًم:

 5776662765 انًىباَم:

 yosrahazim@yahoo.com :كخزوٍَاإلنانبزَذ 

 :رابظ انظفحت انشخظُت

 انظُاحت -االقخظاد  انخخظظاث انًهخى بها:

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىطم

 كهُت االدارة واالقخظاد

  شؼبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 انًؤهالث انؼهًُت :أوالا   

 

ا    : انخذرج انىظُفٍثاَُا

 

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انؼهًُت

 انخارَخ تانكــهُــــ تانجايؼ

 1625-1624 االدارة واالقخظاد جايؼت انًىطم بكانىرَىص

 15/16/6552 االدارة واالقخظاد جايؼت انًىطم انًاجظخُز

    انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 1985 كهُت االدارة واالقخظاد يظاػذ باحث 1

 2005 واالقخظادكهُت االدارة  باحث اقذو  6

 6516-6556 كهُت االدارة واالقخظاد يذرص يظاػذ  3

 ونحذ اال6516ٌ كهُت االدارة واالقخظاد يذرص 4

5    

6    



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىطم

 كهُت االدارة واالقخظاد

  شؼبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

ا     : انخذرَض انجايؼٍثانثا

 انً -يٍ انفخزة انجايؼت انجهت )انًؼهذ / انكهُت( ث

 6512-6556 جايؼت انًىطم  كهُت االدارة واالقخظاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

ا    قًج بخذرَظها ٍ: انًقزراث انذراطُت انخرابؼا

 انظُـــــت انًـــــادة انقظـــى ث

 6515-6556 حظاباث قىيُت ػًهٍ اقخظاد 1

 6515-6556 احظاء ػًهٍ اقخظاد 6

 6511-6515 ثقافت اطاليُت ادارة اػًال 3

 6517-6513 يبادئ اقخظاد َظى , ادارة طُاػُت 4

 
 6516-6515 اقخظاد ػًم  اقخظاد 5

 6516-6515 اقخظاد طُاػٍ اقخظاد 6

 6516-6515 حخطُظ اقخظادٌ اقخظاد 7

 6516-6515 حظاباث قىيُت اقخظاد 2



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىطم

 كهُت االدارة واالقخظاد

  شؼبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 6 
ادارة انًؤطظاث 

انظُاحُت وانفُذقُت 

 انظانظُاحُتوانفُذقٍ

 6517-6516 االطخثًار انظُاحٍ

15 
ادارة انًؤطظاث 

 انظُاحُت وانفُذقُت
 6516-6512 دراطت جذوي

11 
ادارة انًؤطظاث 

 انظُاحُت وانفُذقُت
 6516-6512 اقخظاد طُاحٍ

 

ا:    ػهُها جانخٍ أشزف( انًاجظخُز رطائم ,اطزوحاث انذكخىراِ)خايظا

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث

1    

6    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فُها جانخٍ شاركانؼهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طادطا

َىع  اَؼقادهايكاٌ  انظُــت انؼُىاٌ ث

 انًشاركت 

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(

 واالقخظاد كهُت االدرة 6511 يؤحًز دوار نكهُت االدارة واالقخظاد 1
يشاركت 

ببحث 

 6514 انطاقاث انًخجذدة 2 ببحثبحث

665146514 

 َذوة كهُت انؼهىو



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىطم

 كهُت االدارة واالقخظاد

  شؼبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 
 يؤحًز انىقف انظٍُ 6514 انظُاػاث انظغُزة انىاقغ وانطًىح 3

4 
 اػادة اػًار يذَُت انًىطم بٍُ

 االطخثًار انحكىيٍ وانخاص

 االطظخثًار 

 َذوة انؼهىو انًانُت وانًظزفُت 6512

 دورة انخؼهُى انًظخًز H.S.E 6512دورة  5

6     

7     

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 ذورذةذعؿلذ/قدمذاالقتصاد

  ورذةذعؿلذ/قدمذالتدويق

  ورذةذعؿلذ/قدمذادارةذاملؤدداتذالدقاحقةذوالػـدققةذ

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
 تؼدير فجوة الطؾب عؾى الطاقة الؽفربائقة لؾؼطاع املـزلي 

 

 0202 جمؾة تـؿقة الرافدين



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىطم

 كهُت االدارة واالقخظاد

  شؼبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 2 
الطؾب عؾى الطاقة الؽفربائقة لؾؼطاع املـزلي الواقع 

 والطؿوح

  االقؾقؿقةالدراسات 

 تؼققم كػاءة االداء حملطة تولقد الؽفرباء الغازية  3
وقائع املؤمتر لؽؾقة االدارة 

 واالقتصاد
0202 

4 
الـؿو الصـاعي واثره عؾى بعض املتغريات االقتصادية لدول 

 خمتارة
  تؽريتجامعة جمؾة 

ذ5
-0992دور الصـاعات الصغرية يف تـؿقة االقتصاد العراقي

0229 
 0202 االنبارجامعة جمؾة 

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 عضوة فً اللجنة االهتحانٍة  .1

 عضوة فً لجنة التذرٌة الصٍفً  .2

 عضوة فً هناقشة تحوث تخرج طالب الورحلة الراتعة  .3

 عضوة فً اللجنة االجتواعٍة .4

 عضوة فً لجنة االرشاد .5

 عضوة فً لجنة تحوٌل النظام الذراسً هن النظام السنوي الى نظام الكورسات .6

 عضوة فً لجنة تذقٍق .7

 لة عن هجانٍة التعلٍن فً قسن االقتصادوهسؤ .8

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽررًا:ذعاذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

املدير العام         وزارة الؽفرباء\املديرية لعامة لـؼل الطاقة الؽفربائقة 1

 الؽفربائقة 

0229 



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىطم

 كهُت االدارة واالقخظاد

  شؼبت ضًاٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

  مدير الوقف السين نقـوى \الوقف السينمديرية  6 

 العؿقد جامعة املوصل \ االدارة واالقتصادكؾقة  3
لؾسـوات من 

0229-0202 

 0202-0202 العؿقد  جامعة املوصل \ كؾقة االدارة واالقتصاد 4

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

0   

2   

4   

2   

2   

 

 اتــثانيذعشرذ:الؾغ 

1.  

6.  

3.  

 

 .CDَخى حظهُى َظخت ػهً يالحظت: 


