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 انًعهىيبد انشخصيخ 1

 املعلومات
 فشاس عهي دمحم صبنح انكشطبني االسم الرابعي واللقب

 3/6/1191 اتريخ التولد

 يتزوج  احلالة االجتماعية

 firas@uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

 07715979404 رقم  املوابيل 
 

 انًؤهالد انعهًيخ 2

 يبجستيش  التحصيل العلمي

 استبر يسبعذ  الدرجة العلمية

 عهىو انشيبضيبد  القسم العلمي
 

 انشهبداد 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

االداسح  يستنصشيخ اداسح اعًبل  اداسح اعًبل  البكالوريوس

 واالقتصبد

2001-2002 

انًعهذ انعبني  ثغذاد اداسح تبيين  يبنيخ املاجستري

نهذساسبد انًبنيخ 

 وانًحبسجيخ 

2013-2014 

      الدكتوراه

 

 األنقبة انعهًيخ 4

  األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
  مدرس مساعد

  مدرس
 89/3/8288يف  7984 أستاذ مساعد

  أستاذ
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5 
عنبوين انشسبئم 

 واألطبسيح

 العنوان الشهادة
 اتثري ادارة الوقت يف تسوية تعويضات وثيقة التامني من احلريق النموذجية املاجستري
  الدكتوراه

 

 

 

6 
انًىاد وانًشاحم 

 دسسهبانذساسيخ انتي 

 املادة الدراسية املرحلة
 حاسوباساسيات  اوىل 
 احصاء حيايت  اوىل
  
  

 

7 
البحوث 

والذراساث 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
دراست تحليليت  -ستغراق الوظيفي التأحــير أبعاد إدارة المواھب في ا

 راء عينت من المذيرين في شركت التأمين الوطنيت العامتأل
The Scientific 

Journal of 

Cihan 

University – 

Sulaimanyia 

May/2017 

 استخذام لوحاث الضبظ االحصائي في تحليل جودة تعويضاث التأمين 

 )) بحج ميذاني في شركت التأمين الوطنيت العامت ((

 

جملة كلية النسور 
 اجلامعة 

8209 

The Effect of Strategic Agility Dimensions in 

Enhancing The Immune System: A Survey Of The 

Opinions Of Sample in The National Insurance 

Company 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

Vol. 24, 

Issue 04, 

2020 

The Reflection of The Implementation of The 

Integration Strategy and Risk Management on The 

Financial Performance of Insurance Companies 

PalArch’s 

Journal of 

Archaeologtof 

Egypt/ 

Egyptology 

14-10-
2020 

  
Evaluating the Productivity of the National General 

Insurance Company by using the Production 

Function - Douglas Cup For the period from 2009 – 

2019 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

Vol. 24, 

Issue 03, 

2020 

  
تحليل االتجاه  باستخدام لشركة التأمين الهطنيةتقييم األداء المالي " 

 - األفقيو  لعمهديا
اقتصادايت االعمال 

–للبحوث التطبيقية 
32-8-8280 
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كلية االدارة واالقتصاد  4102-4102دراسة تحليلية للفترة من 
 جامعة الفلوجة  –

 ير أبعاد رأس المال الفكري في إدارة التغيير التنظيميـــتأث  
 شركة التأمين الهطنية عينة من المدراء فيدراسة استطالعية آلراء 

 8282 جملة اجلامعة العراقية
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انًنبصت اإلداسيخ 

 وانعهًيخ

 إىل -من  العلمياملنصب اإلداري / 
 8222-8223من  كلية العلومة  ار مدير اد

 8228-8229من  مدير ادارة كلية العلوم
 8228  افراد رائسة اجلامعة مدير 

 8200-8202 مدير ادارة كلية العلوم
 8282-8202من  مدير شعبة التعلم املستمر 

 

 

 

 

1 
كتت انشكش وانتكشيى 

 انحبصم عهيهب

 العدد املاحنة لكتاب الشكراجلهة 
 82 العميد 

 02 رئيس جامعة 
 2 الوزير 

 0 رئيس وزراء 
 


