
 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼاني ٔانبحذ انؼهًي

 جايؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 
 

          ضحى يُذر سكز ػبذانبالي سكزيا ى:ــــــــــاالطــ

 17/9/1984:دحاريخ انًيـال

 انًٕصم :يكاٌ انٕالدة

 يخشٔجت انحانت انشٔجيت:

 2 :ذد األٔالدــػـــ

 يحاطبت يانيت :صـصـخـخــان

 حذريظيت في لظى انًحاطبت :ًُصبانـ

 يذرص يظاػذ :انذرجت انؼهًيت

 جايؼت انًٕصم/ كهيت اإلدارة ٔااللخصاد ػُٕاٌ انؼًم:

 ال يٕجذ ْاحف انؼًم:

 ////////////////////انًٕبايم:

 dhoha_munther@uomosul.edu.iq :كخزَٔياإلنانبزيذ 

 /////////////:رابظ انصفحت انشخصيت

 َظى انًؼهٕياث انًحاطبيت ٔانًحاطبت انظحابيت انخخصصاث انًٓخى بٓا:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼاني ٔانبحذ انؼهًي

 جايؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 انًؤْالث انؼهًيت :أٔالا   

 

ا     : انخذرس انٕظيفيراَيا

 

ا    : انخذريض انجايؼيرانزا

 انى –يٍ  انفخزة انجايؼت انجٓت )انًؼٓذ / انكهيت( ث

 ٔنحذ االٌ -2020 جايؼت انًٕصم كهيت اإلدارة ٔااللخصاد 1

7    

8    

ا    لًج بخذريظٓا ي: انًمزراث انذراطيت انخرابؼا

 انظُـــــت انًـــــادة انمظـــى ث

 2020 يحاطبت يخخصصت انًحاطبت 1

 2020 يحاطبت انشزكاث انًحاطبت 2

 2020 2يحاطبت يانيت  انًحاطبت 3

 

  

 تانذرج

 انؼهًيت
 انخاريخ تانكــهيــــ تانجايؼ

 2005/2006 اإلدارة ٔااللخصاد انًٕصم بكانٕريٕص

 2007-2008 اإلدارة ٔااللخصاد انًٕصم دبهٕو ػال

 2019-2020 اإلدارة ٔااللخصاد انًٕصم انًاجظخيز

    انذكخٕراِ

 انى –انفخزة يٍ  تانجٓ تانٕظيف ث

 2018-2012 جايؼت انًٕصم/كهيت اإلدارة ٔااللخصاد يٕظفت / ػًادة انكهيت 1

 2020-2018 جايؼت انًٕصم/كهيت اإلدارة ٔااللخصاد ػهياطانبت دراطاث  2

3    



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼاني ٔانبحذ انؼهًي

 جايؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

ا:     ػهيٓا جانخي أشزف( انًاجظخيز رطائم ،اطزٔحاث انذكخٕراِ)خايظا

األطزٔحت أٔ  اطى  ث

 انزطانت
 انظُــت ىـــانمظ

1     

2     

ا:    فيٓا جانخي شاركانؼهًيت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث طادطا

 اَؼمادْايكاٌ  انظُــت انؼُٕاٌ ث
 َٕع انًشاركت 

) بحذ / 

بٕطخز 

 1 حضٕر(
االػًال يابؼذ  ثنًُظًاانزؤيت انخظٕيك 

 جائحت كٕرَٔا
 ٔرلت بحزيت جايؼت انًٕصم 2021

2 
أنيت جًغ انًؼهٕياث نهبحذ انؼهًي بيٍ انُظى 

 انظهبياث ٔااليجابياث -انخمهيذيت ٔانحذيزت
 حضٕر جايؼت بغذاد 2021

3 
لٕاػذ بياَاث طكٕبض ٔحصُيف انًجالث 

 ٔاألبحاد
2021 

انشبكت  -ٔرشت انكخزَٔيت

 انظٕيذيت انؼزاليت
 حضٕر

 2021 يٕطى االخخباراث االنكخزَٔيت االحخزافي 4
 -يزكش انخؼهيى انًظخًز

 رئاطت جايؼت انًٕصم
 حضٕر

5 
انبحذ انؼهًي ٔإجزاءاث االػذاد ٔانُشز في 

 انًظخٕػباث انؼانًيت
2021 

يحاضزة ػهًيت 

لظى إدارة -انكخزَٔيت

 جايؼت انًٕصم-االػًال 

 حضٕر

6 

افاق اصالح انُظى انًحاطبيت في انؼزاق في 

ضٕء انًؼاييز انذٔنيت نخؼشيش لذراث 

 ٔيٕرٕليت لطاػاحّ االلخصاديت

2021 

ٔرشت انكخزَٔيت نمظى 

جايؼت  -انًحاطبت

 انًٕصم

 حضٕر

 2021 كيف حكخب خطت انبحذ انؼهًي 7

يُصت انباحزيٍ 

ايفاد  -ٔاألكاديًييٍ

ٔانًؤطظت انذٔنيت 

نهخطٕيز االكاديًي في 

 انًًهكت انًخحذة

 حضٕر

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  عضوذجلـةذامتحانقةذلؾؿرحؾةذالرابعة



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼاني ٔانبحذ انؼهًي

 جايؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ  

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 2221 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر  1

 2221 رئيس جامعة املوصل كتاب شكر 2

3    

4    

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

             

 .CDيخى حظهيى َظخت ػهى يالحظت: 


