
  

 

 

 

 

 

 

 انزاحيّ ةانغيش
 

 

 

 : نورس صاحب خليل إبراهيم احلسيني دكتورال:   ـى ـــــــــاالعــ
  م.1651بغداد  تولد : حبسيخ انًيـالد 

 يخضٔج انحبنت انضٔجيت :

   1 ذد األٔالد  :ــعـــ

 يغهى  :   انذيـــــــــــبَت

 إداسة االعًبل:       صــانخـخـص

 اإلداسة االعخشاحيجيت انخخصص انذقيق :   

 أعخبر جبيعي / حذسيغي:        انٕظيفت

 يذسط      انذسجت انعهًيت :

         ٔاعط/كهيت االداسة ٔاالقخصبد/جبيعت داسة قغى اإل:        عُٕاٌ انعًم

 07728526285انعًم   :         ْبحف

 07728526285:         انٓبحف انُقبل

      nawrs_h@uowasit.edu.iq    /nawrs_h@yahoo.com:كخشَٔي انبشيذ إالن
 

 .أٔالً : انًؤْالث انعهًيت  

 التاريخ ة ـــالكلو اجلامعة الدرجة العلموة

 بكالوريوس

 

 م2002 -م2001 العموم اإلداريةكمية    عدنجامعـة 

 .م2006 العموم اإلداريةكمية    عدنجامعـة  املاجستري

 م2015 المعموماتاإلدارة وتكنموجيا  االورال االقتصادية الحكومية الدكتوراه
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 : انًقشساث انذساعيت انخٗ قًج بخذسيغٓب. ثبنثبً  

 انذساعت األٔنيت 

 ةـــــالسن   ادةـــــامل مـــالقس ت

 م2014-م 2010 إدارة االعمال االقتصاد 1

 م2014-م 2010 اقتصاديات االعمال االقتصاد 2

 م2021-م 2018 االدارة الدولية االدارة 3

 م2021-م 2018 إدارة الجودة والبيئة االدارة 4

 م2021-م 2018 االشراف على بحوث التخرج االدارة 5

 

 انخي شبسك فيٓب.انعهًيت ٔانُذٔاث انًؤحًشاث : سابعبً  

 السنة أسم البحث .ت

 2010 انخخطيط االعخشاحيجي ٔآثشِ في اداء انًُطقت انحشة عذٌ 1

 2020 انخبسجيتانزكبء االعخشاحيجي ٔعالقخّ ببنبيئت  2

3 Повышение эффективности стратегического 

менеджмента 

2015 

4 Разработка и оценка эффективности стратегического 

плана финансово-кредитной организации 

2016 

5 Динамика и проблемы развития банковской системы 

России, статья на конференции 

2016 

6 Маркетинговые стратегии на рынке безалкогольных 

напитков Ирака 

2016 

7 особенности формирования маркетинговой стратегии 

на рынке прохладительных напитков Ирака 

7201 

8 Выбор маркетинговой стратегии предприятия на 

рынке безалкогольных напитков Ирака с учетом 

экономических и национальных особенностей страны 

7201 

9 Конкурентная стратегия PEPSICO на рынке 

прохладительных напитков Ирака 

2018 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 .: األنشطة العلموة  خامسًا 

 والجامعة انعهًيت ٔاألداسيت عهٗ يغخٕٖ انقغى ٔانكهيتااليخحبَيت  ٔنعذيذ يٍ انهجبٌ انًشبسكت في ا . 

 انًشبسكت في انعذيذ يٍ انٕسػ ٔانغيًُبساث 

 . البحوث املنشورة: سادسًا 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت.

يعشفت عُبصش انبيئت انذاخهيت ٔأثشْب في ححقيق انًيضة  1

انخُبفغيت دساعت يقبسَت بيٍ انًصبسف انحكٕييت ٔ 

 األْهيت / ٔاعط

يجهت انكٕث نهعهٕو االقخصبديت 

 ٔاالداسيت

2015 

2 Российский рынок прохладительных 

напитков 

Конкурентоспособность 

в глобальном мире: 

экономика, наука, 

технологии. 

7201 

3 Сравнительный анализ уровня 

конкуренции на российском и 

иракском рынках прохладительных 

напитков 

практический 

маркетинг Научный 

журнал 

2018 

4 Конкурентная стратегия Pepsico на 

рынке прохладительных напитков 

России 

Экономика и 

предпринимательство 

2018 

 .والتقديركتب الشكر : سابعًا

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر  ت

 2021-2010 انعهًئصيش انخعهيى انعبني ٔانبحث  شكش ٔحقذيشعخت كخب  1

 2021-2010 سئيظ جبيعت ٔاعط شكش ٔحقذيشخًغت كخب  2

 شكش ٔحقذيشخًغت كخب  3

 شكش ٔحقذيش

 2021-2010 عًيذ كهيت االداسة ٔاالقخصبد

 ناطقين بالمغة الروسيةالمغير لشهادة  4
 

سٔعيب  /منتدى الشباب العالمي

 االححبديت 

2013 

والعممي شهادة مشاركة في مؤتمر العممي  5
الدولي " التسويق والعالمات التجارية ـــــ 

 تحديات القرن الحادي والعشرين "

 جامعة االورال االقتصادية الحكومية

 
 

2014 



  

 

 

 

 

 

 

شهادة مشاركة في مؤتمر "   6
االقتصادي الحادي والعشرين لعموم 

 روسيا لمعمماء الشباب والطالب". 

 

جامعة االورال االقتصادية 
 الحكومية

2015 

العممي شهادة مشاركة في بحث عممي  7
  الدولي االفتراضي  األول

كمية االمام الكاظم )عميه السالم(/  
 أقسام النجف االشرف

2020 

 ات .ــ:اللغ تاسعًا 

        العربية      

      االنكليزية         


