
 

 

 انعهًٛت ت ٔانزاحٛة انغٛش
 

  يظطفٗ يُٛش إعًبعٛم:     ـى ــــعــألا

 ٔنّ أٔالد يخضٔس انحبنت انضٔجٛت :

 (Strategic Business Finance) األعخشاحٛجٛتيبنٛت األعًبل /  إداسة األعًبل:         انخخـظض

 جبيعت بغذاد -بخقذٚش إيخٛبص دكخٕساِ فهغفت فٙ عهٕو إداسة األعًبل   :      آخش شٓبدة

                          أعخبر   انذسجت انعهًٛت :

 أٔالً : انًؤْالث انعهًٛت   

 

 ربَٛبً : انخذسٚظ انجبيعٙ 

 ( بحذ فٙ يجبل األخخظبص52):  انبحٕد انًُشٕسةربنزبً :  

شبسك فٙ عج يؤحًشاث يحهٛت ٔدٔنٛت بظفت ببحذ ٔيقشس :  انًؤحًشاث انًحهٛت ٔانذٔنٛت:  سابعبً  

 جهغت 

  ًً  انًؤنفتانكخب  : خبيغبً

 

 

 

 

 

 التاريخ الكليـــة  المانحة الجامعة الشهادة ت

1 
 بكبنٕسٕٚط

 

 

 1991 ٔاألقخظبداألداسة  ذادـــــبغ

 1991 األداسة ٔاألقخظبد ذادـــــبغ يبجغخٛش 5

 5113 األداسة ٔاألقخظبد ذادـــــبغ دكخٕساِ 3

 المدة الكلية الجامعة ت

 5112-1991 كهٛت انشافذٍٚ انجبيعت كهٛت انشافذٍٚ انجبيعت/انخعهٛى األْهٙ 1

 5119-5112 ٔاألقخظبدكهٛت األداسة  جبيعت دْٕك 5

 5119يُز  كهٛت األداسة ٔاألقخظبد جبيعت بغذاد 3

 سنة النشر جهة النشر عنوان الكتاب ت

انُٓذعت انًبنٛت نألعًبل األعخشاحٛجٛت : يذخم فٙ إداسة خٛبس  1

 انخُٕٚع عهٗ أعبط انقًٛت انًضبفت

بغذاد /انزاكشة نهُشش 

ٔانخٕصٚع 

عًبٌ/انٛبصٔس٘ نهُشش 

 ٔانخٕصٚع

5112 



 

 

 ٔانخقٕٚى انعهًٙ يُبقشبث انذساعبث انعهٛباألششاف ٔ:  عبدعبً  

 
 أخشٖ َشبطبث:  عببعبً   

 

 انشكش ٔانخقذٚش ٔانشٓبداث انخقذٚشٚت:  ربيُبً  

 

 ت

 

 

 ت

 انخفبطٛم

 انجبيعٛت نًشحهخٙ انًبجغخٛش ٔ انذكخٕساِأششف عهٗ عذد يٍ انشعبئم  1

 سعبئم انًبجغخٛش ٔبحٕد انذبهٕو انعبنٙ  أطبسٚح انذكخٕساِ ٔعضٕ يُبقش نعذد يٍ سئٛظ ٔ 5

 انًبجغخٛش ٔانذبهٕو انعبنٙ انذكخٕساِ ٔسئٛظ ٔعضٕ فٙ انعذٚذ يٍ نجبٌ عًُٛبساث طهبت  3

 يقٕو عهًٙ نهعذٚذ يٍ سعبئم انًبجغخٛش ٔبحٕد انذبهٕو انعبنٙ ٔبحٕد انخذسٚغٍٛٛ ألغشاع انُشش ٔ انخشقٛت انعهًٛت   2

 انخفبطٛم ت

1 
 2016-5112جبيعت بغذاد  –عضٕ ْٛئت ححشٚش يجهت انعهٕو األقخظبدٚت ٔاألداسٚت /كهٛت األداسة ٔاألقخظبد 

5 
 عضٕ فٙ انعذٚذ يٍ انهجبٌ انعهًٛت ٔاألداسٚت ٔنجبٌ انبحذ انعهًٙ 

 انخفبطٛم ت

حبطم عهٗ انعذٚذ يٍ كخب انشكش ٔانخقذبش يٍ انغبدة ٔصٚش انخعهٛى انعبنٙ ٔانبحذ انعهًٙ ، ٔٔصٚش انزقبفت ، ٔانًفخش انعبو نٕصاسة  1

 انزقبفت ، ٔانغٛذ سئٛظ جبيعت بغذاد ، ٔانغبدة عًذاء كهٛبث األداسة ٔاألقخظبد فٙ جبيعبث بغذاد ، ٔانخقُٛت انٕعطٗ ، ٔدْٕك 

حبطم عم عذد يٍ انشٓبداث انخقذٚشٚت نهًشبسكت فٙ عذد يٍ انًؤحًشاث انعهًٛت إضبفت انٗ شٓبدة حقذٚشٚت يٍ انغٛذ سئٛظ  5

 جبيعت بغذاد بًُبعبت ٕٚو انجبيعت 


