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 خانزارُ حانغُش
 

 

 

 

    د نقًبٌ دمحم اَىة انذثبغ       ى:ــــــــــاالعــ

 1966 :دربسَخ انًُـال

 انًىصم :يكبٌ انىالدح

 يزضوج  انحبنخ انضوجُخ:

 3 :ذد األوالدــعـــ

 يحبعجخ :صـصـخـزــان

 - :ًُصتانـ

 اعزبر  :انذسجخ انعهًُخ

 كهُخ االداسح واالقزصبد/جبيعخ انًىصم عُىاٌ انعًم:

 هبرف انعًم:

 07710759645 انًىثبَم:

 Lukman_mohamad@uomosul.edu.iq :كزشوٍَاإلنانجشَذ 

 :ساثظ انصفحخ انشخصُخ

 يحبعجخ يبنُخ ورذقُق انزخصصبد انًهزى ثهب:

 

 

 صورة 
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 انًؤهالد انعهًُخ :أوالا   

 

ا     : انزذسج انىظُفٍثبَُب

ا    : انزذسَظ انجبيعٍثبنثب

 انً -يٍ  انفزشح انجبيعخ انجهخ )انًعهذ / انكهُخ( د

 ونحذ االٌ 1992 انًىصم اداسح واقزصبد 1

 2001 جبيعخ حضشيىد انزجبسح 2

 2004-2002 صُعبء انزجبسح 3

 

ا    قًذ ثزذسَغهب ٍانز : انًقشساد انذساعُخساثعب

 انغُـــــخ انًـــــبدح انقغـــى د

 2005و1995 يجبدي يحبعجخ/يحبعجخ يزىعطخ اداسح 1

 1996 يجبدي يحبعجخ اقزصبد 2

 خانذسج

 انعهًُخ

 انزبسَخ خانكــهُــــ خانجبيع

 1988 اداسح واقزصبد انًىصم ثكبنىسَىط

 1992 اداسح واقزصبد انًىصم انًبجغزُش

 2011 انزجبسح ثىَب/انهُذ انذكزىساِ

 انً -انفزشح يٍ  خانجه خانىظُف د
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 يحبعجخ 3

 يحبعجخ يزىعطخ/يحبعجخ يزخصصخ

 يحبعجخ حكىيُخ/ يحبعجخ يزقذيخ/

َظشَخ  َظبو يحبعجٍ يىحذ/رذقُق

رذقُق َظى  يحبعجُخ/يحبعجخ دونُخ

 ركبنُف

 

 نحذ االٌ-1992

 

ا:    عهُهب ذانزٍ أششف( انًبجغزُش سعبئم ،اطشوحبد انذكزىساِ)خبيغب

 انغُــخ ىـــانقغ األطشوحخ أو انشعبنخ اعى د

1 

 
 2012 يحبعجخ انزحبعت انضشَجٍانعىايم انًؤثشح عهً 

 2013 يحبعجخ االفصبح انطىعٍ اثش انُبد انحىكًخ عهً 2

3 
االفصبح  انجُئٍ واثشِ عهً انًُضح انزُبفغُخ فٍ ضىء رحهُم 

 دكزىساِ-َظشَخ االشبسح
 2014 يحبعجخ

4 
عٍ انًحبعجٍ رحهُم اثش انُبد انحىكًخ االعاليُخ عهً االفصبح 

 انًخبطش انًصشفُخ
 2014 يحبعجخ

5 
فٍ  عهً انًىاصَخ االرحبدَخ رفعُم انشقبثخ فٍ دوس انحىكًخ

 انجبيعبد
 2017 يحبعجخ

6 
أنموذج مقترح لإلفصاح البيئي لقطاع الصحة في ضوء معايير محاسبة 

 االستدامة بالتطبيق على دائرة صحة نينوى.
 2020 يحبعجخ

7 
تطوير الدعم المنهجي للمحاسبة المالية وتحليل راس المال في 

 دكتوراه-المنظمات الصناعية
 

 2020 يحبعجخ
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8 

 

 

المصرفية في ضوء  ي في اإلفصاح عن المخاطربحاسأثر التحفظ الم
دراسة عينة من المصارف الخليجية مع االشارة  دورة حياة المنشأة/

 دكتوراه- الى المصارف العراق
 2021 يحبعجخ

 

ا:    فُهب ذانزٍ شبسكانعهًُخ وانُذواد انًؤرًشاد عبدعب

َىع  اَعقبدهبيكبٌ  انغُــخ انعُىاٌ د

 انًشبسكخ 

) ثحث / 

ثىعزش 

 حضىس(

انذونٍ االول فٍ انجبيعخ ًؤرًش ان 1

 انًغزُصشَخ

 ثبحث ثغذاد 1995

انًحبعجخ وانًشاجعخ فٍ ظم  2

 يغزجذاد ثُئخ االعًبل انذونُخ

 ثبحث انجضائش 2012

َظى وخذيبد انًعهىيبد انًزخصصخ  3

 فٍ يؤعغبد انًعهىيبد

 ثبحث انغىداٌ 2011

انًؤرًش انغُىٌ انعششٍَ نهًكزجبد  4

 انًزخصصخ

 ثبحث قطش 2014

رحذَبد عًم انًُظًبد انعشاقُخ فٍ  5

 ظم انجًُ انزحزُخ وانزًُُخ االقزصبدَخ

 ثبحث انًىصم 2013

انًصبسف االعاليُخ ودوسهب فٍ  6

 انزًُُخ االقزصبدَخ واالجزًبعُخ

جبيعخ  انًغشة 2012

 انغهطبٌ يىالٌ

 ثبحث

 ثبحث جبيعخ َىسوص 2012 انًىرًش انعهًٍ االول/َىسوص  7

 ثبحث جبيعخ دهىك 2013 اعزثًبسَخ افضم/دهىكَحى ثُئخ  8
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 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
احملاديبّسنّادلِؤوليةّمعاوريّمؼرتحةّلالفصاحّ

 االجًؿاسية

 4661 جمؾةّتـؿيةّالرافدون

 4661 جمؾةّتـؿيةّالرافدون االرارّالعؾؿيّلؾًدقيقّاالجًؿاسي 2

 4661 جمؾةّادلًِؼيلّالرقابةّادلاليةّيفّاالدالم 3

 4663 جمؾةّادلًِؼيل تؼوومّنظامّالرقابةّالداخؾيةّيفّزلّادًُدامّاحلادوب 4

 جمؾةّادلًِؼيلّادلصارفّاالدالميةقياسّالربحّيفّذ5
0222 

ذ6
اهؿيةّتطييقّاداليبّاحملاديةّاالداروةّيفّادلـشاتّ

ّالعراقية

 جمؾةّادلًِؼيل
0222 

ذ7
اهؿيةّادلعؾوماتّاحملادييةّسنّادلِؤليةّاالجًؿاسيةةّيفّ

ّالًَؾيلّادلالي

 جمؾةّادلًِؼيل
0224 
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ذ8 
تطوورّتؼوومّمدىّمالئؿةّمعاوريّاحملاديةّالدوليةّيفّ

ّاحملاديةّسنّادلِؤليةّاالجًؿاسية

 جمؾةّادلًِؼيل
0224 

ذ9
العواملّادلؤثرةّيفّتؽوونّادلُصصاتّواالحًيارياتّيفّ

ّذركاتّالًامني

 جمؾةّادلًِؼيل
0222 

ّجمؾةّنوروزّمداخلّجلذبّاالدًٌؿاراتّاالجـييةّيفّالييىةّالعراقيةذ10
0240ّ

ذ11
يفّدولّجمؾسّحتؾيلّاالفصاحّالييىيّلؾشركاتّالصـاسيةّ

ّالًعاونّاخلؾيٍي

ّاالداروةّجمؾةّالعؾوم
0240ّ

ذ12
دورّاليعدّاالخالقيّوجودةّادلعؾوماتّاحملادييةّيفّتؼؾيصّ

ّالػٍوةّالضرويية

ّنوروزّجامعةّ
0242ّ

ذ13
الػؽرّاالدالميّيفّتعزوزّاحملاديةّسنّادلِؤليةّدورّ

ّاالجًؿاسية

جامعةّالِؾطانّمواليّ

ّ/ادلغرب
0240ّ

ذ14
يفّيفّادلصارفّاالدالميةّدورّنظامّادلعؾوماتّاحملاديبّ

ّتـؿيةّاالدًٌؿارات

ّجمؾةّنوروز
0242ّ

ذ15
تؼييمّمدىّالًزامّالشركاتّالًٍاروةّيفّحمافظةّدهوكّ

ّدلًطؾياتّادلعاوريّاحملادييةّالدولية

ّجمؾةّنوروز
0242ّ

ذ16
حتؾيلّاثرالياتّاحلوكؿةّسؾىّاالفصاحّالطوسيّيفّادلصارفّ

ّالًٍاروة

ّجمؾةّتـؿيةّالرافدون
0242ّ

ذ17
تؼوومّمدىّادًٍابةّالؼطاعّادلصريفّيفّاقؾيمّكرددًانّ

ّاللياتّاحلوكؿةّادلصرفية

ّجامعةّدهوك
0242ّ

ذ18
ادًعؿالّنظروةّاالذارةّيفّتػِريّالعالقةّبنيّاالفصاحّ

ّالييىيّوادليزةّالًـافِية

ّجمؾةّالؽوتّلؾعؾوم

ّاالقًصادوةّواالداروة
0242ّ

ذ19
العالقةّبنيّاالفصاحّالييىيّواالداءّادلاليّلؾوحداتّحتؾيلّ

ّاالقًصادوة

ّجمؾةّالؽوتّلؾعؾوم

ّاالقًصادوةّواالداروة
0243ّ

ذ20
حتؾيلّمًِوىّالًزامّادلصارفّاالدالميةّمبًؾياتّادلعيارّ

4ّاحملاديبّالدوليّرقمّ

ّكؾيةّادلامونّاجلامعة
0243ّ

ذ21
تعزوزّمًِوىّاالفصاحّّيفّتاثريّااللياتّالداخؾيةّلؾَوكؿة

ّالعراقيّالؼطاعّادلصريفّالطوسيّيف

ّجمؾةّتؽروت
0245ّ
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ذ22

حتؾيلّاثرّالياتّاحلوكؿةّادلصرفيةّسؾىّمًِوىّاالفصاحّ

 سنّادلُارر

ّجمؾةّتـؿيةّالرافدون
0245ّ

ذ23
لؾؼطاعّاالدًدامةّيفّتؼييمّاالداءّّحماديةّدورّتؼارور

ّالصَي

ّجمؾةّتؽروت
0202ّ

ذ24
الًَػظّاحملاديبّوفقّاالرارّادلػاهيؿيّادلشرتكّوانعؽادهّ

ّسؾىّاالفصاحّسنّادلُاررّادلصرفية

ّجمؾةّتؽروت
0204ّ

ذ25
يف42ّّالؼيؿةّالعادلةّوفقّادلعيارّّحماديةّتاثريّتيين

ّمًِوواتّالًَػظّاحملاديب

ّجمؾةّتؽروت
0204ّ

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

4.  

0.  

2.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 4662 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 1

 4661 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 2

 4662 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 3

 4663 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 4
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 4664 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 5 

 4665 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 6

 4665ّجامعةّادلوصل كًابّذؽر 7

 4666 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 8

 0222 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 9

 0223 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 10

 0244 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 11

 0240 االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 12

 0242 واالقًصاداالدارةّ كًابّذؽر 13

0244ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 14

0244ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 15

0244ّ جامعةّادلوصل كًابّذؽر 16

0245ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 17

0245ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 18

0245ّ جامعةّادلوصل كًابّذؽر 19

0246ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر2ّ 20

0246ّ جامعةّادلوصل كًابّذؽر 21

0246ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر2ّ 22

0202ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر1ّ 23

0202ّ جامعةّادلوصل كًابّذؽر0ّ 24

0204ّ االدارةّواالقًصاد كًابّذؽر 25

0204ّ جامعةّادلوصل كًابّذؽر 26
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 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 االَكهُضَخ .1

2.  

3.  

             

 .CDَزى رغهُى َغخخ عهً يالحظخ: 


