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  االضى: زيذ يزؼت ػجبش انؼجبضي
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 انطكٍ : يحبفظخ ثبثم

جبيؼخ انفراد  – ٔزارح انزؼهيى انؼبني ٔانجحث انؼهًييحم انؼًم: 

 .كٕفخ–االٔضظ انزمُيخ /انكهيخ انزمُيخ االداريخ 

 

 2016يٍ يطإٔل شؼجخ انذراضبد انؼهيب في انكهيخ انزمُيخ االداريخ-
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 انكهيخ انزمُيخ /جبيؼخ انفراد االٔضظ انزمُيخ ػضٕ انٓيئخ انزذريطيخ في

 .االداريخ كٕفخ

 العمل.مجال من اللجان اإلدارية في  عددترأس 
 التهاصل  التعليم االلكتروني, مجالعدد من الدورات التدريبية في
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  انؼمٕد اآلجهخ نهحًبيخ يٍ رمهت أضؼبر انفبئذح ٔانؼًالد.رٕظيف  -

 رحذيذ ػٕائك انزؼهى يٍ األزيبد. -

 ٔدٔرِ في رمهيم فجٕح ضهٕن انؼبيهيٍضهٕن انزؼبطف انزُظيًي  -

 رٕظيف اضزراريجيزي االضزكشبف ٔاالضزغالل نزحميك انزفٕق انزُبفطي نهًشبريغ انصغيرح -

 دٔر انؼمهيخ االضزراريجيخ في رحطيٍ ادارح االزيبد -

 انًرح في يكبٌ انؼًم ٔدٔرِ في انحذ يٍ اَطحبة انؼبيهيٍ -

  رأثير أثؼبد انًطبءنخ في انزطبْم االجزًبػي نهؼبيهيٍ  -

دٔر ػًهيبد ادارح انًؼرفخ في رؼسيس  انجمبء انزُظيًي نهًشبريغ انًزٕضطخ ٔانصغيرح انحجى في ظم جبئحخ  -

 كٕرَٔب 

 في يكبٌ انؼًم  انزًُرفي انحذ يٍ  انميبدح دٔر  -

 هيى اخالليبد انؼًمدٔر انزطٕيك في رذريص ئدارح األزيبد يٍ خالل رؼ -

  انًرَٔخ انًبنيخ في رؼسيس االداء انًبني انًطزذاو رأثير-

- The Effect Financial Leverage in Firm Value. 

- Relationship Analysis Between Financial Rebalance and Financial Performance     

 - THE ROLE OF FINANCIAL FLEXIBILITY IN FACING THE FINANCIAL 

FAILURE CAUSED BY THE CORONA PANDEMIC: AN ANALYTICAL 

STUDY OF A SAMPLE OF COMPANIES LISTED ON THE IRAQI STOCK 

EXCHANGE  

 - Positive Humor Patterns for Leaders and their Role in Promoting Wellness in 

the Workplace 

- Role of Organizational Accountability in the Reduction of Social Loafing 

Behavior in the workplace: An Empirical Study in Al-Sadr General Hospital 
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َٕع  انؼذد انذٔنخ اضى انًإرًر

 انًشبركخ

 انجٓخ انًُظًخ
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–انًشرٔػبد انصغيرح 

 -انزًُيخ انزًكيٍ انزحذيبد

جامعة عجلون  باحث الرابع االردن
 الوطنية

االلزصبد انخفي ٔادارح 

 االزيبد

يت/كلية رجامعة تك باحث الرابع العراق
 االدارة واالقتصاد

َحٕ رؤيخ ػهًيخ نجُبء 

 حبضر انؼراق ٔيطزمجهّ

كلية االمام الكاظم  باحث االول العراق
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