
 

 

 

 

 

 

 

                             انضيزي انذاحيً
 

 

 

 د عبذ خهف عبذ حضيه انجىابي     :       ـم ـــــــــاالصــ

  61/4/6114   : حاريخ انميـالد 

 مخزَج انحانت انزَجيت :

 صخت    ذد األَالد  :ــعـــ

 مضهم  :   انذيـــــــــــاوت

     محاصبت  دكخُراي :         صــانخـخـص

 حذريضي:       ً ــــــانُظيف

  مذرس       انذرجت انعهميت :

      كهيت االدارة َاالقخصاد / جامعت بغذاد :           عىُان انعمم

    ال يُجذانعمم   :      ٌاحف

    17361211871:     انٍاحف انىقال

 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت كخزَوي انبزيذ إالن

 

 

 

 

 الًاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة الدرجة العؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

 1999 كؾقة االدارة واالقًصاد  جامعة بغداد 

 2004 كؾقة االدارة واالقًصاد  جامعة بغداد ذادلاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 2010 كؾقة االدارة واالقًصاد  جامعة بغداد

 1985 الؽرخ -معفد االدارة/ بغداد  هقىة املعاهد الػـقة ذدبؾوم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : انخذرج انُظيفي . ثاوياً  

 

 

 

 

 

 

 ثانثاً : انخذريش انجامعي . 

 الً -هي الفخرة   الجاهعت )الوعهذ / الكلُت(  الجهت ث

 وحلد االن 2004 جامعة بغداد كؾقة االدارة واالقًصاد 1

 

 بخذريضٍا.رابعاً : انمقزراث انذراصيت انخى قمج  

ذةـــــالدـذادةـــــادلذمـــالؼدذت

 2006- 2005 ميادئ حمادية  قسم االدارة العامة 1

 2007 - 2006 حمادية حؽومقة قسم االدارة العامة 2

 2009  - 2007  حمادية اداروة، تؽالقف  حمادية قسم ادارة االعؿال 2

 2010 – 2009 حتؾقل مالياحملادية املًؼدمة ،  قسم احملادية  3

 2010 تؽالقف حمادية قسم احملادية والصـاعقة 4

 الً -الفخرة هي  الجهت الىظُفت ث

1 

 

 

 

 2004 - 1991هي  واخري وزارة الوالُت عٌُج علً الوالك الحكىهٍ

 حذرَسٍ فٍ الكلُت  2

 2االقخصاد للعام 

 االى -2004للعام الذراسٍ  كلُت االدارة واالقخصاد 

 2005 - 2004 ة واالقخصادكلُت االدار هحاسب الوكخب االسخشارٌ بالكلُت 3

  2019 – 2013 كلُت االدارة واالقخصاد هذَر الشعبت الوالُت  4



 

 

 

 

 

 

 

 وحلد االن 2010 تؽالقفحمادية   قسم احملادية 5

 

 

 

 :انخي أشزف عهيٍا( انزصائم  ،االطاريح  )خامضاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

اصػات وتاثريه يف ققاس الًؽالقف عؾى اداس املو 1

 اتؼصرية االمدترذقدد الؼرار

 2018 حمادية

  

 انخي شارك فيٍا.انعهميت َانىذَاث انمؤحمزاث صادصاً:  

ذنوعذادلشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

  حول الؼضاوا الراهـة يف الًعؾقم املالي واملصريف ورذة عؿل 1

 

 عضو العراق 18/11/2011

 مشارك جامعة بغداد 27/2/2018 الًؽؿقؾقة املطؾوبة يف دوق العؿل( ورذة تدرويقة )املفارات  

     

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذتؼققمذحبوثذ



 

 

 

 

 

 

 

يفذجمؾةذالعؾومذاالقًصادوةذ"ذذتؼققمذاليحثذادلودومذ"ذادارةذاجلودةذالشامؾةذودورهاذيفذتطوورذاالداءذادلالي -1

 .ذ1731/1/2017/11/2016يفذذ77وفقذالؽًابذذيذالعددذواالداروةذجلامعةذبغدادذ

ادًعؿالذتؼـقةذادلؼارنةذذادلرجعقةذيفذتؼوومذاداءذالوحداتذاالقًصادوةذادلالقة"ذيفذ"ذمـاقشةذاليحثذادلودومذ -2

 ذ.ذ11/10/2017يفذذ452الؽًابذذيذالعددذادلعفدذالعربيذلؾؿحاديقنيذالؼانونقنيذب

جذالًؽؾػةذادلدًفدفةذلًحؼققذكؾػةذاخلدمة"ذيفذجمؾةذالعؾومذاليحثذادلودومذ"ذادًعؿالذمـفتؼققمذ -3

 .17/10/2017يفذذ1277مبوجبذالؽًابذذاالقًصادوةذواالداروةذجلامعةذبغدادذ

(ذلًحؼققذادلقزةذالًـافدقةذTDABCتؼققمذاليحثذادلودومذ"ذتؽاملذبطاقةذالعالماتذادلًوازنةذوتؼـقةذ) 

 .ذ25/10/2017يفذذ1324معةذبغدادذوفقذالؽًابذذيذالعددذ"ذيفذجمؾةذالعؾومذاالقًصادوةذواالداروةذجلا

ادلقزةذالًـافدقةذتؼققمذاليحثذادلودومذ"ذاخنػاضذالًؽالقفذادلياذرةذيفذاليقىةذاحلدوٌةذودورهذيفذحتؼققذ 

االدارةذواالقًصادذيفذاجلامعةذادلدًـصروةذدارةذاجلودةذالشامؾةذودورهاذيفذتطوورذاالداءذادلاليذ"ذيفذجمؾةذ

 .ذ2/1/2017يفذذ145ابذذيذالعددذوفقذالؽً

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

تؽامل الًجارة االلؽرتونقةوتؽـؾوجقا املعؾومات يف ختػقض الًؽالقف  1

 واختاذ قرارات الًسعري

العؾوم االقًصادوة جمؾة 

 اروة يف جامعة بغدادواالد

2014 

دور اجلانب االخالققؾؾؿحادب االداري يف جودة املعؾومات  2

 احملاديقة

جمؾة العؾوم االقًصادوة 

 واالداروة يف جامعة بغداد

2014 



 

 

 

 

 

 

 

كؾقة االدارة واالقًصاد جمؾة  دور الًؽالقف املالئؿة يف ترذقد قرار قيول او رفض الطؾيقة 3

 يف اجلامعة العراققة

2019 

جمؾة كؾقة االدارة واالقًصاد  ققاس الًؽالقف عؾى اداس املواصػات يف رحبقة الوحدة االقًصادوة 4

 يف اجلامعة العراققة

2019 

   ذ

    

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

    عضوة يف مجعقة احملاديني واملدقؼني العراققني   

 ذفاداتذالًؼدور.وذذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

اجلائزةذأوذذفادةذذكًابذالشؽرذأوذت

ذالًؼدور

ذالدـةذاجلفةذادلاحنة

 واجلامعة كؾقة االدارة واالقًصاد ًؼدور الشؽر والكًب العدود من  1

 اجلامعة بورئاد

2004-2019 

 2016 دووان الرقابة املالقة ذؽر وتؼدور  كًاب 2

 2004 -1992 الدولةوزارات دوائر  العدود من كًب ذؽر وتؼدور  3

 

 .أوذادلرتمجةذالؽًبذادلؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2011  حمادية الًؽالقف 1



 

 

 

 

 

 

 

2   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

              

              

  

   CD هلحىظت : َخن حسلُن ًسخت علً  


