
 

 

 

 

 

 تانذاحي ةانضيز
 

 

 

 

         انعكيهياألييز  عببس فبضم عبذ:  ـى ــــــــــــصــالا

        2661:  الدــحبريخ انًيـ

 يخزوج انحبنت انزوجيت :

   ثالثت :ذد األوالد ــخعـــ

  يضهى : ـــــبَتــانذيــــــ

    يحبصبت : انعبو  صــانخـخـص

        انًعبييز انذونيتانخخصص انذقيق : انًحبصبت انًبنيت و

     عضى هيئت حذريضيت :     تــــــانىظيف

      يذرس انذرجت انعهًيت :

  / قضى انًحبصبت دارة واالقخصبدإلكهيت اجبيعت بغذاد /  :   عُىاٌ انعًم

     2/6/2696حبريخ انخعيٍ : 

           22/5/1006حبريخ إعبدة انخعيٍ : 

        07901917424:  انهبحف انُقبل

  g.mail.com@abbasalogailiiكخزوَي :انبزيذ إالن

 abbasalogaili@coadec.uobaghdad.edu.iqانجبيعي :  انبزيذ

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 

 التاريخ ة ـــالؽؾي اجلامعة الدرجة العؾؿية

 بؽالورووس

 

 4981 قتصاددارة واالإلاكؾية  بغداد

 4988 واالقتصاد كؾية االدارة بغداد املاجسًري

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 هالدكًورا

 

 4141 اإلدارة واالقتصادكؾية  بغداد

  أخرى

 

 

  

  

 ثبَيبً : انخذرج انىظيفي . 

 انً -انفترح يٍ  انزهخ انىظيفخ د

 1111ــ 1191 يركس انتذريت انًبني وانًضبضجي ثبصج  1

 1112ــ 1111 / ربيعخ ثغذاد انذائرح انًبنيخ يضبضت 2

  2114 ــ 2116 ثغذاد  دارح واقالتابد/ ربيعخكهيخ اإل يطبعذ يذرش 3

 ونضذ اآلٌ ــ 2114 كهيخ اإلدارح واقالتابد/ ربيعخ ثغذاد يذرش 4  

5    

6    

 

 ثبنثبً : انخذريش انجبيعي . 

 انً -يٍ انفترح   انزبيعخ )انًعهذ / انكهيخ(  انزهخ د

 1113 انعرثيخ تبثعخ نزبيعخ انذول وانتكُهىريخانكهيخ انعرثيخ نهعهىو  1

 1119 أههيخ انزبيعخ ثكهيخ انترا 2

 1111 أههيخ يىٌ انزبيعخؤكهيخ انً 3

 2111 أههيخ كهيخ انًُاىر انزبيعخ 4

 ٌآلا ضذنو 11/5/2116 ربيعخ ثغذاد دارح واقالتابدإلكهيخ ا 5

6    

7    

8    

 



 

 

 

 

 

 رابعبً : انًقزراث انذراصيت انخً قًج بخذريضهب. 

 ةـــــالسـ ادةـــــامل مـــالؼس ت

   2114ـ 2111 ،1113 يجبدئ يضبضجخ و اقالتابد  عهىو يبنيخ 1

 1119 يضبضجخ يتىضطخ ثبنغخ اقاَكهيسيخ عًبلأدارح إ 2

 1119 يضبضجخ تكبنيف ثبنغخ اقاَكهيسيخ عًبلأدارح إ 3

 1111 يضبضجخ تكبنيف عهىو يبنيخ 4

 2111 مذيخيضبضجخ يبنيخ يت وتزبريخ عهىو يبنيخ 5

 2116 ضبضجخ تكبنيفي دارح اناُبعيخإلانًضبضجخ وا 6

 2117 َظريخ انًضبضجخ انًضبضجخ 7

 2119 و يضبضجخ تكبنيف داريخإيضبضجخ  عًبلأدارح إ 9

 يضبضجخ يتخااخ انًضبضجخ  1

 

2119، 2111 ،2114 

     2111ــ  2115 د انًبنيخآانًضبضجخ في انًُش انًضبضجخ 11

 

 

 

 2111ــ  2119 ــ انُفظ وانغبز ــ بضجخ انًىارد انطجيعيخيض انًضبضجخ 11

 

 :انخي أشزف عهيهب( انزصبئم  ،االطبريح  )خبيضبً:  

 الســـة مـــالؼس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

4    

4    

3    

1    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 انخي شبرك فيهب.انعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث صبدصبً:  

 نوع املشاركة  هامؽان أنعؼاد ة ــلسـا عـوان ال ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

 واحملاسيب املاليمركز التدريب  4989 االقتصادية دراسات اجلدوى دورة 1

 واحملاسيب

 حماضر

 مشارك مركز التعؾيم املستؿر 4119 دورة صرائق التدريس 2

 مشارك دارةإلؾؽؾية المركز احلاسبة  4118 دورة احلاسوب 3

 مشارك مركزالتعؾيم املستؿر لؾؽؾية 4149 الؾغة العربية دورة 4

 مشارك مركز احلاسبة اإللؽرتونية لؾؽؾية 4149 دورة كوكل كالس روم 5

6     

7     

 

 . االخزي صببعب : األَشطت انعهًيت  

 خارج الؽؾقة داخل الؽؾقة

بنت في طقاصتطبة تكهفخ دراضخ ان دراضخ

كهيخ األدارح  في األونيخ وانعهيبانذراضبد 

 1111ضُخ  واقالتابد

 

 

 بوفم زَخ ربيعخ ثغذاد واعذادهبتطىير يىا

انجرايذ واألداء واضتضذاث يىازَخ ضهىة أل

ٍ انُظبو انًضبضجي ًتجىيجبد رذيذح ض

ثهذف اعذاد يىازَخ  1111انضكىيي نطُخ 

 انزبيعخ عهً أضص كهفىيخ

عضى انهزُخ انىزاريخ قاصتطبة تكهفخ  يميى عهًي نهعذيذ يٍ انجضىث انعهًيخ

انعهيب داخم وخبرد  األونيخ و انذراضبد

 1112انعراق 

 عضى نزُخ اضتالل رضبئم واطبريش ترليخ

 اعضبء انهيئخ انتذريطيخ وثضىث

ذورح ثعُىاٌ "دراضخ انزذوي ن يضبضر ويميى

في يركس انتذريت انًبني اقالتابديخ" 

  1111وانًضبضجي 

انفكريخ نطهجخ انًبرطتير  عضى نزُخ انطاليخ

 وانذكتىراِ

عضى نزُخ انخجراء نًبدح َظى انًعهىيبد 

 ـ 2117انًبنيخ وانًارفيخ نهعبو انذراضي 

4148 

  

  



 

 

 

 

 

  

  

  

 . أو حطىيز انخعهيىيجبل انخخصص نخذيت انبيئت وانًجخًع  يثبيُب: انًشزوعبث انبحثيت ف 

 السـة الـشر حمل أدم اليحث ت

انتزبريخ صتطبة انرثضيخ عهً اضخى حر انتأ 1

  اقاضتخًبر نمراراد

 1112 يزهخ انًضبضت

أهًيخ اقاثالغ انًبني عٍ انًشتمبد انًبنيخ ثىصفهب  2

نهًعبيير  أدواد نهتضىط يٍ انًخبطر انًارفيخ وفمب  

 انًضبضجيخ انذونيخ

يزهخ كهيخ اقادارح 

واقالتابد / انزبيعخ 

 انًطتُاريخ

2113 

غ انًبني عٍ انًشتمبد انًبنيخ ثالإلأطبر يمترس ن 3

ثىصفهب أدواد نهتضىط يٍ انًخبطر انطىليخ / 

 ثبنتطجيك عهً يارف ثغذاد

يزهخ انًعهذ انعبني 

نهذراضبد انًضبضجيخ 

 وانًبنيخ

2113 

طرائك تطذيذ يذفىعبد انتزبرح انخبرريخ ـ دراضخ  4

 يضبضجيخ يمبرَخ ـ

اقالتابديخ يزهخ انعهىو 

 اقاداريخ و

 

 

 

 

2119 

  

 .اهلقىات العؾؿقة احملؾقة والدولقة عضووة  :تادعا 

     

    

 

 و ذفادات الًؼدور. اجلوائز كًب الشؽر ، عاذرًا:  

 السـة اجلفة املاحنة اجلائزة أو ذفادة الًؼدور كًاب الشؽر أو ت

  ديـار100 ومؽافئة كتاب شؽر وتؼدير 4

]dkhv100 

 4994 بغدادجامعة /  واالدارية الدائرة املاليةمدير 

 4994 وزير التعؾيم العالي والبحث العؾؿي ديـار 500 مؽافئةكتاب شؽر وتؼدير 4

 4119 عؿيد كؾية اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير 3

 4141 عؿيد كؾية اإلدارة واالقتصاد ألف ديـار50 ومؽافئة ؽر وتؼديرشكتاب  1

 4144 القتصاددارة واإلعؿيد كؾية ا )اثـان(شؽر وتؼدير  بكتا 5

 4143 رئيس جامعة بغداد كتاب شؽر وتؼدير  6

 4145 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير )اثـان( 7

 1111                               اعذاد يضبضراد نتمييى انرثضيخ انتزبريخ في دراضبد انزذوي اقالتابديخ



 

 

 

 

 

 4146 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير)اثـان( 8

 4146 رئيس جمؾس الوزراء كتاب شؽر وتؼدير 9

  4147 القتصادعؿيد كؾية االدارة وا كتاب شؽر وتؼدير 41

 

 

 4147 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد ومؽافئة كتاب شؽر وتؼدير 44

 4147 وزير التعؾيم العالي والبحث العؾؿي وتؼديركتاب شؽر  44

 4147 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد )اثـان( كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة 43

 راقية الع / اجلامعةعؿيد كؾية االدارة  كتاب شؽر وتؼدير 41

 

 العراقية 

 

 ال اال 

4147 

 

 4147 واسطعؿيد كؾية االدارة / جامعة  كتاب شؽر وتؼدير 45

 4147 املصطػى اجلامعة عؿيد كؾية كتاب شؽر وتؼدير 46

 4148 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة )مخسة(   47

 4149 االدارة واالقتصاد عؿيد كؾية كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة )مخسة(   48

    

    

    

 .أو املرتمجة الؽًب املؤلػة: عشر يحاد 

 دـة الـشر أدم الؽًاب ت

 2119، 2116،2117 حالث طجعبد ــ  / يفرد  انًضبضجخ  في انًُشآد انًبنيخ 4

 
 2111،  2119 ــ طجعتبٌ / يفرد َظى يضبضجيخ يتخااخ 4

 2111، 2119 طجعتبٌــ  / يفرد يضبضجخ يىارد طجيعيخ 3

1   

5   

6   

 ات .ــثاني عشر :الؾغ 

   1177دورح ثبنهغخ اقاَكهيسيخ يٍ ربيعخ ريذَك انجريطبَيخ عبو        
    2111 ثغذاد/ كهيخ اقادارح واقالتابد عبويٍ ربيعخ  انعرثيخدورح ثبنهغخ                  

  

   CD يهضىظخ : يتى تطهيى َطخخ عهً  


