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   C.Vالسيزة الذاتيت                                            
   

 المعلىماث التعزيفيت:

 االسى: فبرس َىَس شًس انذٍَ. -

- Faris younus68@gmail.com 

 جبيؼت دهىك انخقُُت  –يىقغ انؼًم : انًؼهذ انخقٍُ بردرش  -

ارة واالقخظبد/ جبيؼت حظم ػهُهب: يبجسخُر فٍ االدارة انظُبػُت/ كهُت االد اثاخر شهبد -

 2002انًىطم/   

بكبنىرَىس فٍ قسى االدارة / فرع االدارة انظُبػُت / كهُت االدارة واالقخظبد / جبيؼت  -

 1992 -1991انًىطم /   

 االخخظبص انذقُق: ادارة االَخبج وانؼًهُبث. -

 306 بًىجب االير االدارٌ نهُئت انخؼهُى انخقٍُ انًرقى 11/3/2002حبرَخ اول انخؼٍُ:  -

 انهقب انؼهًٍ: يذرس. -

بًىجب االير االدارٌ  13/11/2013حبرَخ انحظىل ػهً انهقب انؼهًٍ ) يذرس(:  -

 نجبيؼت دهىك انخقُُت .  

 .1/1/201بًىجب االير االدارٌ انًرقى  8/3/2003حبرَخ انخثبُج:  -

 .4/10/1968حبرَخ انخىنذ: -

 ػشرا سُت سختاكثر يٍ يذة انخذيت فٍ انًؼهذ:  -

 بردرش. –ذائى: دهىك انؼُىاٌ ان -

 

اثر ػذد يٍ انؼىايم انبُئُت فٍ ايكبَُت حطبُق ادارة انجىدة انشبيهت : عىىان رسالت الماجستيز : 

 راست اسخطالػُت ال راء انًذراء فٍ ػُُت يٍ انشركبث انظُبػُت انًسبهًت فٍ يحبفظت َُُىي . \د

 

    :  البحىث المىشىرة

 

 

 ث

 

 اسم البحج

 

 اسم المجلت

 

 لىشزجهت ا

 

 العدد

تاريخ 

 الىشز

ايكبَُت حطبُق ادارة انجىدة انشبيهت فٍ يسخشفً  1

رزكبرٌ فٍ اربُم: دراست اسخطالػُت ِراء ػذد 

 يٍ انكىادر انىظُفُت فٍ انًسخشفً

زاَكى يجهت 

انؼهىو 

 االَسبَُت

جبيؼت طالح انذٍَ/ 

 اربُم

29 2001 

اثر ػذد يٍ ػىايم انبُئت انذاخهُت فٍ ػىايم  2

انخظُُغ: دراست اسخطالػُت ِراء ػذد يٍ  َجبح

 انكىادر انىظُفُت نًؼًم سًُج سُجبر

زاَكى يجهت 

انؼهىو 

 االَسبَُت

 

 

جبيؼت طالح انذٍَ/ 

 اربُم

29 2001 

انفسبد االدارٌ )انخشخُض وانخحهُم وانًؼبنجت  3

 ببسخخذاو ًَىرج يقخرح(

زاَكى يجهت 

انؼهىو 

 االَسبَُت

جبيؼت طالح انذٍَ/ 

 اربُم

21 2006 

 2006 82كهُت االدارة  حًُُت انرافذٍَايكبَُت حطبُق ادارة انجىدة انشبيهت فٍ جبيؼت  4



2 

 

انًىطم: دراست ػهً يجًىػت يخخبرة يٍ كهُبث 

 انجبيؼت.

واالقخظبد/ جبيؼت 

 انًىطم

انًجهذ 

28 

 

اثر بُئت انًهًت فٍ ايكبَُت حطبُق ادارة انجىدة  5

انشبيهت: دراست اسخطالػُت ِراء انًذراء فٍ 

بؼض انشركبث انظُبػُت انًسبهًت فٍ يحبفظت 

 َُُىي

كهُت االدارة  حًُُت انرافذٍَ

واالقخظبد/ جبيؼت 

 انًىطم

15 

انًجهذ 

26 

2004 

دور انخخطُط االسخراحُجٍ فٍ اقبيت يخطهببث  6

دراست اسخطالػُت ِراء انًُخجت انشبيهت انظُبَت 

انكىادر انىظُفُت فٍ شركت انحُبة نهًشروببث 

 انغبزَت وانًُبِ انًؼذَُت / اربُم

 

زاَكى يجهت 

انؼهىو 

 االَسبَُت

جبيؼت طالح انذٍَ/ 

 اربُم

 

4 

انًجهذ 

20 

 

 

2016 

فٍ يخطهببث انرَبدة  ت انرَبدَ خظبئض حأثُر 7

ت يٍ ُت ِراء ػُُدراست اسخطالػ االسخراحُجُت

انقُبداث اإلدارَت فٍ ػُُت يٍ كهُبث جبيؼت 

 طالح انذٍَ /أربُم

 

زاَكى يجهت 

انؼهىو 

 االَسبَُت

جبيؼت طالح انذٍَ/ 

 اربُم

 

5 

انًجهذ 

20 

 

2016 

عملياث ادارة المعزفت في مجاالث التغييز  دور 8

االستزاتيجي : دراست تحليليت ال راء القياداث االكاديميت  

 اربيل -اث جامعت صالح الديه  في كلي

 

زاَكى يجهت 

انؼهىو 

 االَسبَُت

 قبىل ببنُشر 

 

جبيؼت طالح انذٍَ/ 

 اربُم

 

3 

انًجهذ 

22 

 

2018 

حأثُر يجبالث انخغُُر االسخراحُجٍ  فٍ ححقُق  9

يخطهببث ادارة انجىدة انشبيهت : دراست ححهُهُت ال 

انقُبداث االدارَت فٍ كهُبث جبيؼت طالح  ءرا

 اربُم – انذٍَ

زاَكى يجهت 

انؼهىو 

 االَسبَُت

جبيؼت طالح انذٍَ/ 

 اربُم

 

6 

انًجهذ 

21 

 

2011 

 

 

 :  2118-2117للسىت الدراسيت الىشز عدد االبحاث قيد 

حأثُر يكىَبث رأس انًبل انفكرٌ فٍ ابؼبد انًُظًت انًخؼهًت : دراست اسخطالػُت الراء انكىادر  - 1

 جبيؼت دهىك .واالقخظبد  االدارة    انخذرَسُت فٍ كهُت / 

 

 :  2118-2117للسىت الدراسيت  عدد االبحاث قيد االوجاس

 شركت . فٍ انكىادر انىظُفُت ال راء  ححهُهُتدراست ببألداء االسخراحُجٍ  :  حكبنُف انجىدة ثُر حب  –1

 


