
 

 

 

 

 

 

 

 انضيزي انذاحيً
 

 

 

 

        واديت شاكز حضيه:     ـم ـــــــــاالصــ

  1791/  3/ 33: حاريخ انميـالد 

 مخزَجت انحانت انزَجيت :

  اثىان   عـــــذد األَالد  :

 مضهمت  :   انذيـــــــــــاوت

         محاصبت:     صــانخـخـص

 حذريضيت:      ً ــــــانُظيف

     مذرس مضاعذ  :انذرجت انعهميت 

             كهيت االدارة َاالقخصاد / جامعت بغذاد:    عىُان انعمم

 انعمم   :         ٌاحف

 39731210771     :  انٍاحف انىقال

 umhamody@yahoo.com كخزَوي :انبزيذ إالن

 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 

ّالًاروخّالؽؾقـــةّّاجلامعةّالدرجةّالعؾؿقة

ذوسبؽالورو

ذ

1993ّّاالدارةّواالقًصادّادلًِـصروة

2007ّّاالدارةّواالقًصادّبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ّّّ

ّّّذأخرى

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوياً : انخذرج انُظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذريش انجامعي . 

 الى -هي ترة  الف الجاهعة )الوعهذ / الكلية(  الجهة ت

ّلًارخيهّ–2008ّّّّّّّّبغداد           ّّّّّّّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد1ّّ

2ّّّّ

3ّّّّ

4ّّّّ

5ّّّّ

6ّّّّ

7ّّّّ

8 ّّّ

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهة الىظيفة ت

 1996 – 1993 االدارة واالقتصاد الجاهعة الوستٌصرية  هعاوى هحاسب    1

 2001 – 1996 االدارة واالقتصاد الجاهعة الوستٌصرية هحاسب        2

 2002 -2001 االدارة واالقتصاد الجاهعة الوستٌصرية هحاسب اقذم     3

 لتاريخه - 2002    االدارة واالقتصاد جاهعة بغذاد هذرش هساعذ           4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : انمقزراث انذراصيت انخى قمج بخذريضٍا. 

ذالدــــــةذاملـــــادةذالؼدـــمذت

2008ّّ–2007ّ قققّ/ّحماديةّمًودطةالًدّّّّّّّّقِمّاحملاديةّ/ّاالدارةّالعامة1ّّ

2009ّّ–2008ّّ حماديةّمًودطةّّّّّّّّّّّّّّّّقِمّادارةّاالسؿالّ/ّاالدارةّالعامة2ّّ

2010ّّ-2009ّّ حماديةّمًودطةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقِمّاالدارةّالعامة3ّّّّّّ

2011ّّ–2010ّّ حماديةّمالقةّّّّّّّّّّّّّّّّّّقِمّاالدارةّالصـاسقة4ّّّّ

2012ّّ–2011ّ ّّّّّّّّّّّحؽومقةّ/ّمياديءّحماديةحماديةّّّّقِمّاالدارةّالعامةّ/ّقِمّاالقًصاد5ّ

2014ّّ-2013 تطيقؼاتّحماديقةّقِمّاحملادية6ّ

مرادالتّجتاروةّوقراءاتّحماديقةّبالؾغةّّقِمّاحملادية7ّّ

 االنؽؾقزوةّ/ّتطيقؼاتّحماديقة

2014-ّ2015ّ

احملاديةّ/ّقِمّقِمّادارةّاالسؿالّ/ّقِم8ّّ

ّاالدارةّالعامة

حماديةّتؽالقفّ/ّتطيقؼاتّحماديقةّ/ّ

 مياديءّحمادية

2015-ّ2016ّ

 حماديةّانؽؾقزيّ/ّحماديةّمًودطةّقِمّاحملاديةّ/ّقِمّادارةّاالسؿال9ّ

ّ

2016-ّ2017ّ

مياديءّحماديةّ/حماديةّحماديةّانؽؾقزيّ/ّّقِمّاحملاديةّ/ّادارةّاالسؿال10ّ

 ّّمًودطة

ّ

2017-ّ2018ّ

2019ّّ-2018ّّحماديةّانؽؾقزيّ/ّحماديةّتؽالقفّقِمّاحملاديةّ/ّادارةّاالسؿال11ّ

 

 :االطاريح ، انزصائم ( انخي أشزف عهيٍا )خامضاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذردالةالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1ّّّّ

2ّّّّ

3ّّّّ

4ّّّّ

5ّّّّ



 

 

 

 

 

 

 

6ّّّّ

7ّّّّ

 

 نخي شارك فيٍا.اانعهميت َانىذَاث صادصاً: انمؤحمزاث  

نوعذذمؽانذأنعؼادهاذالدـــةذذالعـوانذذت

ذاملشاركةذ

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

ّاحٌةبّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/اجلامعةّادلًِـصروة2011ّّادلؤمترّالعؾؿيّاحلاديّسشر1ّ

ّادلؤمترّالعؾؿيّاالول2ّ

ّ

ّوًػؼومًطؾياتّالًـؿقة

ّاحٌةبّاجلامعةّالعراققةكؾقةّاالدارةّواالقًصادّ/2011ّ

ّباحٌةّوادطكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/جامعة2012ّّّادلؤمترّالعؾؿيّالٌاني3ّ

ّباحٌةّاجلامعةّادلًِـصروةكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/2012ّّادلؤمترّالعؾؿيّالٌانيّسشر4ّ

ّباحٌةّادلوصلكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/جامعة2012ّّّادلؤمترالعؾؿيّاخلامس5ّ

دلشرتكّبنيّكؾقةّاالدارةّالورينّاّادلؤمترّالعؾؿي6ّ

واالقًصادّادلعفدّالعاليّلؾدراداتّادلالقةّ

ّواحملاديقة

ّباحٌةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/جامعةّبغداد2013ّّ

ّباحٌةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/جامعةّاالنيار2013ّّادلؤمترّالعؾؿي7ّ

ّباحٌةّنؼابةّاحملاديني2015ّّندوةّسؾؿقة8ّّ

ّباحٌةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/جامعةّكربالء2016ّّالٌامنادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّ 9

ّباحٌةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد/جامعةّنوروز2017ّّادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّالرابع10ّ

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

2013ّّّ–2012ّمفامّاداروةّيفّالشعيةّادلالقةّلؾعامّ

الورينّالعؾؿيّسضوةّيفّالؾٍـةّالًـِقؼقةّلؾؿؤمترّ

2013ّادلشرتكّلعامّ

ّ



 

 

 

 

 

 

 

سضوةّيفّالؾٍانّاالمًَانقةّيفّقِمّاحملاديةّمـذّسامّ

2014ّ

ّ

2014ّمؼررةّجلـةّالؾغةّالعربقةّلؼِمّاحملاديةّلعاميّ

–ّ2015ّ

ّ

 

 .ذلًعؾقمأوذتطوورذاثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة حملذالـشر أدمذاليحث ت

انتكايم بني تقُيتي بطاقت انعالياث املتوازَت واملقارَت  1
املرجعيت الغراض تقويى االداء انسرتاتيجي يف انوحذاث 

 االقتصاديت

جمهت كهيت بغذاد نهعهوو 
 االقتصاديت اجلايعت

ّّّ2009 

راث حتهيم االئتًاٌ املصريف باستخذاو جمًوعت يٍ املؤش 2
 املانيت املختارة

 

كهيت االدارة واالقتصاد /  جمهت  
 اجلايعت املستُصريت

2010 

كهيت االدارة واالقتصاد /  جمهت  احملاديةّاالبداسقةّوجتؿقلّصورّالدخل 3
 اجلايعت املستُصريت

2011 

ّجمؾةّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّ-الدنانري احلوكؿةّيفّادلؤدِاتّادلصرفقةّاالدالمقة 4

 امعةّالعراققة/اجل

2012 

2013ّّجمؾةّهقىةّالـزاهةّلؾيَوثّوالدراداتّادلُالػاتّاحملاديقةّواثرهاّيفّزاهرةّالػِادّادلاليّواالداريذ5

 ّدورّمعاوريّحوكؿةّالشركاتّيفّاحلدّمنّالػِادّادلاليّواالداريذ6
 جايعت /   كهيت االدارة واالقتصاد

ّادلٌـى

2015ّ

ازنّواحلوكؿةّيفّمواجفةّحتدواتّالػِادّتؽاملّبطاقةّاالداءّادلًوذ7

ّادلاليّواالداري

 
 قبول َشر 

2016ّ

تقىين االداء الوستذام للىحذات االقتصادية باستعوال ذ8

ّبطاقة العالهات الوتىازًة
 

 قبول َشر
2017ّ

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ّّّّةّسضوةّيفّنؼابةّاحملادينيّوادلدقؼنيّالعراقق 

 ّّّ 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذعاذرًا:ذكًبذالشؽرذ،ذاجلوائزذ 

كًابذالشؽرذأوذاجلائزةذأوذذت

ذذفادةذالًؼدور

ذالدـةذاجلفةذاملاحنة



 

 

 

 

 

 

 

ادلًِـصروةّّ-االدارةّواالقًصاد5ّكًبّتٌؿنيّجفودّسدد1ّّّّ

ّ/ادلًِـصروة

1993-ّ1998ّ

11/8/2008ّيف3396ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّّوتؼدوركًابّذؽر2ّّ

2/4/2009ّيف1859ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور3ّ

8/6/2009ّيف3181ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور4ّ

24/6/2009ّيف3547ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور5ّ

3/7/2011ّيف1873ّّّادجامعةّبغد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور6ّ

30/12/2012ّيف12770ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور7ّ

2/4/2012ّيف172ّّّجامعةّوادط-االدارةّواالقًصاد كًابّذؽرّوتؼدور8ّ

16/12/2012ّيف1141ّّّكؾقةّالرتاثّاجلامعة كًابّذؽرّوتؼدور9ّ

17/7/2013ّيف6918ّّّبغدادّجامعة-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور10ّ

4/3/2015ّيف2273ّّ جامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور11ّ

31/8/2015ّيف7261ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور12ّ

23/11/2015ّيف10184ّّ جامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور13ّ

19/5/2016ّيف2236ّّّجامعةّبغداد-دارةّواالقًصادّاال كًابّذؽرّوتؼدور14ّ

30/6/2016ّّيف2948ّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور15ّ

31/8/2016ّيف3584ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّ كًابّذؽرّوتؼدور16ّ

7/2/2017ّيف615ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّّكًابّذؽرّوتؼدور17ّ

9/4/2017ّيف2602ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادًّّابّذؽرّوتؼدورك18ّ

6/8/2017ّيف4153ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّّكًابّذؽرّوتؼدور19ّّ

6/8/2018ّيف3666ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّّكًابّذؽرّوتؼدور20ّّ

6/8/2018ّيف3679ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّّكًابّذؽرّوتؼدور21ّّ

28/3/2019ّيف1481ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّّكًابّذؽرّوتؼدور22ّ

14/4/2019ّيف1643ّّّجامعةّبغداد-االدارةّواالقًصادّّكًابّذؽرّوتؼدور23ّ

 

 .الؽًبذاملؤلػةذأوذاملرتمجة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

ذاتذ.ــالؾغثانيذعشرذ: 

   اللغة العربية          

 اللغة االًكليسية 

 

 

   CD هلحىظة : يتن تسلين ًسخة على  

 


