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ثانيا ً  :الشهادات الجامعية
• البكالوريوس  :إدارة األعمال – فرع اإلدارة الصنناعية – كلينة اإلدارة واالقتصناد – جامعنة
الموصل –  – 1993بتقدير جيد جدا ً .
• الماجسننتير  :إدارة األعمننال – اإلدارة الماليننة – كليننة اإلدارة واالقتصنناد  -جامعننة الموصننل
 – 1999بتقنندير جينند جنندا ً – عنننوان الرسننالة دور الهندسةةة الماليةةة ةة
إدارة الموجودات والمطلوبات .
• النندكتورا : :إدارة األعمننال – اإلدارة الماليننة – كليننة اإلدارة واالقتصنناد  -جامعننة الموصننل
 – 2006بتقدير جيد جدا ً – عنوان األطروحة اسةخددا الييمةة المعر ةة
للدطر بنةا ماةا ا اروراا الماليةة لعةدد مةأل ارسةواا الماليةة العربيةة
والشركات العراقية .
ثالثا ً  :الواائف اإلدارية
• اشغل حاليا ً منصب عميد كلية الحندبا الجامعنة (الموصنل-العنراق) بموجنب األمنر النوزار
المرقم ج هـ 5458 /في . 2012/10/9
• شغلت منصب رئيس قسنم إدارة اإلعمنال فني كلينة الحندبا الجامعنة مننذ العنام  2004ولغاينة
العام . 2012
• تم تعييني بلقب مدرس مساعد في كلية الحدبا الجامعة بموجنب األمنر اإلدار المنرقم 622
في . 2000/1/2
• عضو هيئة تحرير مجلة بحوث مستقبلية منذ العام  2010ولحد اآلن .
• شنننغلت منصنننب المشنننرف الفنننني لمجلنننة بحنننوث مسنننتقبلية األعنننداد الثننناني والثالنننث والرابننن
والخامس والتي يصدرها مركز الدراسات المستقبلية في كلية الحدبا الجامعة .
• عضو هيئة تدريسية منذ العام  2000ولحد اآلن .
• عضو في الجان االمتحانية في كلية الحدبا الجامعة منذ العام  2000ولحد االن.
• محاضر في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الموصل لألعوام . 2003 – 2000

رابعا ً  :المها الخدريسية :
الدراسات ارولية
قمت بتدريس المواد اآلتية خالل سنوات الخدمة الجامعية وهي :
• مبادئ إدارة األعمال ،اإلدارة المالية ،اإلدارة المالية الدولينة ،إدارة األعمنال الدولينة ،التحلينل
المنننالي ،أسنننواق مالينننة ،إدارة الماسسنننات المالينننة ،الرقابنننة وتقينننيم األدا  ،إدارة المصنننارف،
اإلدارة اإللكترونيننة ،ن ننم المعلومننات اإلداريننة ،ن ننم المعلومننات الماليننة والمصننرفية ،ن ريننة
المن مة ،تطبيقات برمجية.
• األشراف على العديد منن مشناري التخنرج لطلبنة المرحلنة الرابعنة وبمواضني عديندة إدارينة
ومالية ومحاسبية .
• اإلشراف على اطاريح الماجستير والدكتورا. :
• مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتورا :في جامعة الموصل وتكريت .
دامساً :اإلنجازات العلمية ( الباوث المنشورة والميبولة للنشر)
ت
1

أس المجلة
ميبةةةوم ومشةةةارل ةةة المةةةاخمر اليطةةةر اروم
لوزارة المالية العراا
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ميبةةوم ومشةةارل ة مةةاخمر االقخصةةاد اإلسة م
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المجلة العراقية للعلو اإلدارية
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منشور
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منشور
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منشور
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منشور
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منشور
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عنواأل الباث
الصةةةةةةةير ة الخجاريةةةةةةةة العراقيةةةةةةةة (الواقةةةةةةة
والخاديات)
الصير ة اإلس مية  :المفهو وارنشطة
الصيغ الخفاعلية إدارة ميزانية المصارف
الع قة الخبادلية بيأل االندثار وقرار االسخبدام
الخاليةةةةةم المةةةةةال بواسةةةةةطة النسةةةةة الماليةةةةةة
للمصةةةرف اإلسةةة م العراقةةة للفخةةةرة -1993
2000
ار ةةةاا والميومةةةات الرئيسةةةة إليةةةات إنشةةةا
أسواا
اروراا المالية
إمكانية اسخددا بعض الماشةرات الماليةة ة
خاييةةا المزايةةا الخنا سةةية واسةةخدامخها دراسةةة
خطبييية سوا العراا لألوراا المالية
اخفاقية بازم ل سخدامة المالية.
الفكةةةةةر المعر ةةةةة المةةةةةال انمو جةةةةةا لهيكةةةةةم
موجودات المعر ة المالية.
Effect of working capital management
of profitability of cement sector listed
companies
Relationship between cash conversion
cycle (CCC) with firm size and
profitability
The Impact of
Corporate Political
Financial Connections on Corporate
Designs: Evidence From an Emerging
Market
Intellectual Capital and Financial
Performance: Empirical Evidence From
)IRAQ Stock Exchange (ISE
The Impact of Corporate Investment
Behavior
on
The
Corporate
Performance: Evidence From an
Emerging Market

سادسا ً  :اللغات
اللغة آالم  :العربية
اللغات الثانوية  :اإلنكليزية  :بشكل جيد ضمن االختصاص العلمي
سابعا ً :المهارات الفنية
إتقان العمل على الحاسب اإللكتروني للبرامج اآلتية :
• برنامج Offies
• برنامج Excel
• برنامج power point
• برنامج احصائي )Minitab (ve10-11-12
• برنامج احصائي ()SPSS
• برنامج الشبكات العصبية االصطناعية Artificial Neural Networks ANN
ثامنا ً  :الماخمرات والدورات العلمية
• المشاركة في الماتمر الدولي الثالنث لكلينة االقتصناد والعلنوم اإلدارينة جامعنة جنرا والمقنام
تحننت شننعار أفنناق االسننتثمار فنني رأس المننال الفكننر والمعرفنني وأثننر :فنني التنمي نة بالبحننث
الموسوم " خفسير سلول اليطي وأثرها اركية االسةخثمار ة أسةواا اروراا الماليةة"
والمنعقد للفترة  ، 2007/10/25-23عمان،األردن.
• المشنناركة فنني الملتقننى العلمنني النندولي الننذ ن متننه كليننة العلننوم االقتصننادية وعلننوم التسننيير
بعنننوان المعرفننة فنني ننل االقتصنناد الرقمنني ومسنناهمتما فنني تكننوين المزايننا التنافسننية للبلنندان
العربية بالبحث الموسوم " دور الفكةر المعر ة المةال ة بنةا نمةا موجةودات المعر ةة
الماليةةة" والننذ أقننيم للفتننرة  5-4ديسننمبر  ، 2007فنني رحنناب جامعننة الشننلف الجمموريننة
الجزائرية الشعبية الديمقراطية ومنشور في الموق االلكتروني:
http://www.univhlef.dz/séminair%20chlef/Home_fichiers/les%20communications/hassn%20subhee.pdf

• المشاركة في الماتمر الندولي السناب والمقنام تحنت عننوان إدارة المخناطر واقتصناد المعرفنة
والمقام علنى رحناب جامعنة الزيتوننة األردنينة  /عمنان  /األردن للمندة  18-16ابرينل نيسنان
 2007بالبحننث الموسننوم "اسةةخددا الييمةةة المعر ةةة للمدةةاطر ة خييةةي ارسةةواا الماليةةة

دراسة خطبييية

سوا ع ًماأل لألوراا المالية"

• المشاركة فني النندوة العلمينة لقسنم العلنوم المالينة والمصنرفية بعننوان واقن العمنل المصنرفي
العراقنني والمنعقنندة فنني جامعننة الموصننل كليننة اإلدارة واالقتصنناد بتنناريخ الحنناد عشننر مننن
نيسان  2007بورقة عمل "الرقابة المصر ية ام معايير لجنة بازم .
• المشنناركة فنني المننناتمر العلمنني الثالنننث لكليننة الحننندبا الجامعننة تحنننت عنننوان (المعلوماتينننة
والصناعة البرمجية ودورهما المستقبلي)  /آذار . 2001
• المشناركة فني المنتندل الفكنر لكلينة الحندبا الجامعنة بالتعناون من المن منة العربينة للتنميننة
اإلداريننة وهيئننة التخطننيط العراقيننة والمقننام تحننت عنننوان (المواصننفات العالميننة للجامعننات)
نيسان . 2001/
• شنناركت فنني الننندوة العلميننة لقسننم العلننوم الماليننة والمصننرفية (الواقن واآلفنناق)  /كليننة اإلدارة
واالقتصاد  /جامعة الموصل  ،تشرين األول  2001 /م .
• المشاركة في الماتمر األول لوزارة المالينة ـ العنراق للمندة منن  16-15أينار  2002بالبحنث
الموسوم "الصير ة الخجارية العراقية الواق والخاديات" .
• المشنناركة فنني منناتمر االقتصنناد اإلسننالمي األول – محاف ننة نينننول العننراق للمنندة مننن 3-2
تشرين الثاني  2002بالبحث الموسوم "الصير ة اإلس مية  :المفهو وارنشطة" .
• المشننناركة فننني المننناتمر العلمننني األول للنننناد العلمننني فننني محاف نننة نيننننول للفتنننرة منننن
 2004/5/6_5بالبحث الموسوم البيئة اإللكخرونية لمنامة المسخيبم" .
• نشر ( )5مقاالت في الجرائد اليومية العراقية المحلية .
خاسعا ً  :ع وية الجاأل
• عضو جمعية االقتصاديين العراقيين  /فرع نينول .

عاشرا ً  :كخ الشكر والخيدير
• كتب شكر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي .
• كتب شكر من جماز االشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
• كتب شكر من دوائر ومن مات عاملة في محاف ة نينول والعراق .
• كتنناب شننكر وتقنندير لتغطيننة المحاضننرات الدراسننية فنني كليننة اإلدارة واالقتصنناد  /جامعننة
الموصل للعام الدراسي  2001_2000رقم  1591/3/9بتاريخ . 2001/5/27
• كتاب شكر ال نجاح الماتمر العلمي الثالث للمعلوماتية رقم  374في . 2000/3/13
• تثمين جمود للقيام بممنام مقررينة قسنم إدارة األعمنال فني كلينة الحندبا الجامعنة رقنم  55فني
. 2003/10/15
• تثمين جمود للمشاركة في الماتمر العلمي األول للناد العلمي في محاف ة نيننول رقنم 325
في . 2004/5/9
وهننا العديند منن كتنب الشننكر وتثمنين للجمنود العلمينة واألكاديميننة والممنينة منن جمنات علميننة
واكاديمية عراقية وعربية .

