
 

 

 

 

 

 

 

 انسيزي انذاحيً
 

 

 

 

      بٍاء حسيه محمذ:   ـم ـــــــــاالســ

  1611-2-11: حاريخ انميـالد 

          محاسبت:    صــانخـخـص

  حذريسي:       تانُظيف

      دكخُراي انذرجت انعهميت :

             َاالقخصاد/ جامعت بغذاد اإلدارةكهيت :    عىُان انعمم

 انعمم   :         ٌاحف

      30633730374:    انٍاحف انىقال

 bahaa_66@yahoo.com  /bahaa@coadec.uobaghdad.edu.iqكخزَوي :انبزيذ إالن

 

 

 

 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 

ذالتاروخذةذـــالؽؾقذاشامعةذالدرجةذالعؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

ذ5996-5995ذواالقتصادذاإلدارةذبغداد

ذ0222ذواالقتصادذاإلدارةذبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ0229ذواالقتصادذاإلدارةذبغداد

ذذذذأخرى

 

 

mailto:bahaa@coadec.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 ثاوياً : انخذرج انُظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذريس انجامعي . 

 الى -هن الفتزة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

ذ0226-0225ذذكؾقةذبغدادذلؾعؾومذاالقتصادوةذاشامعةذ1

ذ0256-0255ذذكؾقةذاملصطػىذاشامعةذ2

ذ-0226ذجاهعت بغذادذكلٍت اإلدارة واالقتصادذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 

 

 الى -الفتزة هن  الجهت الىظٍفت ث

 2002-2006 واالقتصاد/جاهعت بغذاد اإلدارةكلٍت  هذرس هساعذ 1

 -2002 واالقتصاد/جاهعت بغذاد اإلدارةكلٍت  هذرس 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : انمقزراث انذراسيت انخى قمج بخذريسٍا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ0226-0225 حمادبةذالتؽالقفذ/املرحؾةذالثالثةذأعؿالذأدارةذ5

ذ0226-0225 التؽالقفذاملتؼدمةذ/ذاملرحؾةذالرابعةذاحملادبةذ0

ذ0226-0225 األوىلاحملادبةذ/املرحؾةذذمبادئذاحملادبةذ3

ذ0227-0226 حمادبةذمتودطةذ/املرحؾةذالثانقةذاحملادبةذ4

ذذ0228-0227 حمادبةذمتؼدمة/املرحؾةذالثالثةذاحملادبةذذ5

ذ0229-0228 /املرحؾةذالثالثةزؾقلذماليذاحملادبةذ6

ذ0252-0229 حمادبةذالؽؾػةذ/املرحؾةذالثالثةذاحملادبةذ7

ذ0252-0229 احملادبةذاملتخصصةذ/املرحؾةذالرابعةذاحملادبةذ8

 الرابعةاحملادبةذاملتخصصةذ/املرحؾةذذاحملادبةذ9

ذ

ذ0252-0255

ذ
ذ0250-0255ذاحملادبةذاملتخصصةذ/ذاملرحؾةذالرابعةذاحملادبةذ52

ذ0253-0250ذرقابةذوتدقققذ/ذاملرحؾةذالثالثةذذاحملادبةذ55

ذ0254-0253ذحمادبةذالتؽالقفذ/ذاملرحؾةذالثالثةذادارةذاالعؿالذ50

 نظروةذاحملادبةذ/املرحؾةذالرابعةذاحملادبةذ53

ذ

ذ-0254

ذ
ذ0259-0258ذ/ذاملرحؾةذالرابعةذ0و5حمادبةذالتؽالقفذاملتؼدمةذذاحملادبةذ54

ذ0253-0250ذحمادبةذتؽالقفذ/ذماجدتريذإدارةذاالعؿالذ55

ذ0255-0254ذدبؾومذعاليذحمادبةذتؽالقفذ/ذذإدارةذاالعؿالذ56

ذ0254-0253ذحمادبةذتؽالقفذ/ذماجدتريذإدارةذصـاعقةذ57

ذ0255-0254ذ/ذماجدتريحمادبةذتؽالقفذذإدارةذصـاعقةذ58

ذ0256-0255ذحمادبةذحؽومقةذ/ذماجدتريذإدارةذاالعؿالذ59

ذ0256-0255ذ/ذماجدتريذاداروةحمادبةذذحمادبةذ20

ذ0259-0258ذ/ذماجدتريمتؼدمةذذحمادبةذتؽالقفذذحمادبة 21



 

 

 

 

 

 

 

ذ0259-0258ذ/ذدباومذعاليذختطقطذادرتاسيحمادبةذاداروةذادرتاتقجقةذقدمذادارةذاالعؿال 00

 

 

 :انخي أشزف عهيٍا( انزسائم  ،االطاريح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

دور كلف الجىدة فً فً تخفٍض التكالٍف وتحسٍن ذ5

ذنىعٍت الونتجاث

ذ0250ذاحملادبة

 على أساس األنشطت لعٍنتتكالٍف ال تصوٍن نظامذ0

 هن هحطاث تصفٍت الوٍاه فً أهانت بغذاد

ذ

ذ0254ذاحملادبةذ

 تصميم نظـام التكاليـف اإلنتاج الحيوانــــــــيذ3

 بـحــث تـطبيــقــــــي 

 -فـــي احلقل احليواني كلية الزراعـة  

  جامعة بغـداد

 بـحــث تـطبيــقــــــي 

 -فـــي احلقل احليواني كلية الزراعـة  

 جامعة بغـداد 

ذ

ذ0254ذاحملادبة

ذ0255ذاحملادبةذودورهاذيفذدعمذوزؼققذاملقزةذالتـافدقةاحملادبةذعنذاالرازذذ4

ذ0256ذاحملادبةذالقفؽدورذتؼققمذاملشاروعذاالدتثؿاروةذيفذختػقضذالتذ5

دورذنظامذاحملادبةذاصؽومقةذيفذتطوورذمؤذراتذتؼققمذاالداءذذ6

ذلؾوحداتذاصؽومقة

ذ0256ذاحملادبة

فـاعؾقةذوكـػاءةذنـظامذتؽالقفذرفـعذالـػاواتذلـزوادةذذذتـطـووـرذ7

ذأداءذأمـانةذبـغـداد

ذحبـثذتـطبـقـؼيذفـيذبؾـدوـةذالـؿـــصـور

ذ0255ذالؼانونقنياملعفدذالعربيذلؾؿحادبقنيذذ

يفذتؼوومذذ camelsدورذبطافةذاالداءذاملتوازنذوفؼاذلـظامذذ8

ذاالداء

ذ0258ذاحملادبة

 

 

 انخي شارك فيٍا.انعهميت َانىذَاث انمؤحمزاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ذحضورذبغدادذ0253ذمؤمترذكؾقةذاإلدارةذواالقتصادذ1

ذحبثذبغدادذ0254ذاألمانةذالعامةذجملؾسذالوزراءمترذؤمذ2



 

 

 

 

 

 

 

ذحبثذبغدادذ0256ذاحملادبنيذواملدقؼنينؼابةذمؤمترذذ3

ذحبثذبغدادذ0256ذكؾقةذاإلدارةذواالقتصاد ندوةذعؾؿقةذ/ذ4

ذحبثذبغدادذ0256ذندوةذعؾؿقةذ/ذكؾقةذاإلدارةذ5

مومترذاملعفدذالعاليذلؾدراداتذذذ6

ذاحملادبقة

ذحبثذبغدادذذ0258

ذذذذذ7

ذ

ذ

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ذحبوثذاملعفدذالعاليذلؾؿحادبنيذالؼانونقنيعضوذشـةذمـاقشةذعشراتذذصدذاالنذ0253-0250عضوذالؾجـةذالعؾؿقةذمـذذعامذ

ذعضوذشـةذتطوورذادرتاتقجقةذوزارةذالداخؾقةذعضوذشـةذمـاقشةذاكثرذمنذعشرةذردائلذماجدتريذودبؾومذعالي

ذذ0253-0250مؼررذالدراداتذالعؾقاذ

ذذ0257ذ-0254ذاالولقةذاملدائقةذمـذذمؼررذالدراداتذ

ذذ0259-0258ذالصباحقةمؼررذالدراداتذاالولقةذ

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

هجلت العلىم االقتصادٌت ذاألداءدورذنظمذمعؾوماتذحمادبةذالؽؾػةذيفذالرقابةذوزدنيذ 1

 واإلدارٌت
0225 

فً ظل التقذم العلوً الوحاسبت اإلدارٌت الشاهلت حقٍقت التطىر  2

 وهفهىم الذكاء الصناعً

 هجلت العلىم االقتصادٌت

 واإلدارٌت
0252 



 

 

 

 

 

 

 

تصميم نظام تكاليف لمحطات تصفية المياه في أمانة  3

 بغدادبغداد

 هجلت العلىم االقتصادٌت

 واإلدارٌت

0254 

دورذكؾفذاشودةذيفذيفذختػقضذالتؽالقفذوزدنيذنوعقةذ 4

 املـتجات

االقتصادوةذجمؾةذالعؾومذ

 واإلداروة

0254 

جمؾةذالعؾومذاالقتصادوةذذامنوذجذلـظامذالرقابةذالداخؾقةذعؾىذاملخزونذيفذ5

ذواإلداروة

ذ0255

جمؾةذالعؾومذاالقتصادوةذذاحملادبةذعنذاالرازذودورهاذيفذدعمذوزؼققذاملقزةذالتـافدقةذ6

ذواإلداروة

ذ0256

لؾؿحادبةذوالتدقققذانعؽاسذادراكذاخالققاتذالعؿلذالوظقػيذذ7

ذعؾىذاصدذمنذظاهرةذالػدادذاالداريذواملالي

ذ0256ذاحملادب

ذ0258ذجمؾةذالعؾومذاالقتصادوةذاثرذتؼققمذاملشاروعذاالدتثؿاروةذيفذزؼققذاملقزةذالتـافدقةذذ8

تطوورذاعدادذاملوازناتذاالدتثؿاروةذمنذخاللذتؼققمذاملشاروعذذ9

ذاالدتثؿاروة

ذ0258ذجمؾةذالعؾومذاالقتصادوة

دورذالـظامذاحملاديبذاصؽوميذيفذاعدادذتؼارورذاالداءذذ10

ذلؾوحداتذاصؽومقةذ

ذ0258ذجمؾةذالعؾومذاالقتصادوة

ققاسذاداءذالوحداتذاصؽومقةذمنذخاللذالـظامذاحملاديبذذ11

ذاصؽومي

ذ0258ذجمؾةذالعؾومذاالقتصادوة

ذ0259ذاشامعةذالعراققةذجمؾةذتؼققمذاداءذاملصارفذالتؼؾقدوةذواالدالمقةذوفقذمعقارذذ12

ذ0259ذجمؾةذاشامعةذالعراققةذادتعؿالذبطاقةذالعالماتذاملتوازنةذيفذتؼققمذاداءذاملصارفذ13

دورذاملعؾوماتذاحملادبقةذيفذاختاذذقراراتذاملوازنةذذ14

ذاالدتثؿاروة

 0259ذدراداتذمالقةذوحمادبقة

  The Effect  of Audit Committeeذ15

Characteristics   and 

Firm Financial  

Performance: An 

Empirical  Study on 

Listed  Companies  in 

Iraq  Stock Exchange 

ذ

Journal  of Engineering  and 

Applied  Sciences  ذ
ذ0259

ذ

ذ

ذ

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ذذذذ 

 ذذذ 

 الًؼدور.وذذفاداتذذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 



 

 

 

 

 

 

 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت

ذ0259-0227ذواالقتصادذاإلدارةعؿادةذكؾقةذذذكتابذ(ذ42)ذاكثرذمنذكتابذذؽرذ5

ذ0254-ذ0229ذوزورذالتعؾقمذالعاليذذكتابذذؽرذ0

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 0259-0258 نظروةذحمادبقةذمػاهقمذادادقةذ 5

0   

3   

4   

5   

6   

ذ

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 ًعزب             

 انكلٍزي             

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


