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 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

      د . عٓٛش ػبدل حبيذ انجبدس:       ـى ـــــــــاالعــ

 يزضٔجّ   انحبنخ انضٔجٛخ :

 يغهًّ  :   انذٚـــــــــــبَخ

    اداسِ ػبيّ:          صــانزـخـص

 اعزبر جبيؼٙ:       ّ ــــــانٕظٛف

 يذسط      انذسجخ انؼهًٛخ :

        كهّٛ االدا سِ ٔاالقزصبد -ثغذاد جبيؼّ :         ػُٕاٌ انؼًم

  كزشَٔٙ :انجشٚذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالد انؼهًٛخ  

 

 التبرٌخ ت ـــالكلٍ الجبهعت الدرجت العلوٍت

 ثكبنٕسٕٚط

 

 1993 االداسِ ٔاالقزصبد ثغذاد

 1997 االداسِ ٔاالقزصبد ثغذاد انًبجغزٛش

 ِانذكزٕسا

 

 2007 االداسِ ٔاالقزصبد ادثغذ

 ثبَٛبً : انزذسج انٕظٛفٙ . 

 

 الى -الفتزة هي  الجهت الىظٍفت ث

جبهعَ بغداد / كلٍَ االدارٍ  تدرٌسٍت  1

 واالقتصبد

 و الى االى 2006هٌذ 

 

 

 

 الصىرة 
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 ثبنثبً : انزذسٚظ انجبيؼٙ . 

 الى -هي الفتزة   الجبهعت )الوعهد / الكلٍت(  الجهت ث

 والى االى  2006 بغداد قتصبدكلٍَ االدارٍ واال  1

 

 ساثؼبً : انًقشساد انذساعٛخ انزٗ قًذ ثزذسٚغٓب. 

 خـــــانغُ بدحـــــانً ىـــانقغ د

 2006-2005   االدارٍ الستزاتٍجٍَ  قسن االدارٍ العبهَ  1

 2007- 2006 ادارٍ الوىارد البشزٌَ قسن االدارٍ العبهَ 2

 2007- 2006 الهٍَاالدارٍ االس  قسن االدارٍ العبهَ 3

 2008-2007   هببدئ االدارٍ العبهَ  قسن االدارٍ العبهَ 4

 2009-2008     العالقبث العبهَ قسن االدارٍ العبهَ 5

             2009-2008  ادارٍ البٍئَ قسن االدارٍ العبهَ 6

 2010 - 2009 هصطلحبث ادارٌَ ببللغَ االًكلٍشٌَ قسن االدارٍ العبهَ 7

 2010 - 2009 التطىٌز االداري االدارٍ العبهَ قسن 8

 التطىٌز االداري قسن االدارٍ العبهَ 9

 

2010 - 2011 

 التطىٌز االداري قسن االدارٍ العبهَ 10

 

2014-2013 

 التطىٌز االداري قسن االدارٍ العبهَ 11

 

2014-2015 

 التطىٌز االداري قسن االدارٍ العبهَ 12

 

2015-2016 

 

 :انزٙ أششف ػهٛٓب( انشعبئم  ،االطبسٚح  )خبيغبً:  

 انغُــخ ىـــانقغ خشعبنان األطشٔحخ  أٔ  اعى د
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ء رطٕٚش انًُبخ انزُطًٛٙ فٙ ضٕ 1

دساعّ  -يؼبنجبد ضغٕط انؼًم

 يٛذاَّٛ

 2011 قغى االداسِ انؼبيّ

انًٓبساد انقٛبدّٚ ٔدٔسْب فٙ  2

 رؼضٚض انثقّ انزُظًّٛٛ 

 2015 قغى االداسِ انؼبيّ

ٔس انؼالقبد انؼبيّ فٙ رؼضٚض د 3

ثحث  -جٕدِ انخذيّ انحكٕيّٛ 

يٛذاَٙ فٙ ششكّ انخطٕط انجّٕٚ 

 انؼشاقّٛ 

 2016 قغى االداسِ انؼبيّ

اعزشارٛجّٛ رٕظٛف انًٕاسد  4

انجششّٚ ٔربثٛشْب فٙ االداء انؼبنٙ 

ثحث يٛذاَٙ فٙ ٔصاسِ انضساػّ  –

 انؼشاقّٛ 

 2016 قغى االداسِ انؼبيّ

 

 انزٙ شبسك فٛٓب.انؼهًٛخ ٔانُذٔاد ًؤرًشاد انعبدعبً:  

 َٕع انًشبسكخ  ْبيكبٌ أَؼقبد خ ــانغُ ؼُٕاٌ ان د

) ثحث / ثٕعزش 

 حضٕس(

 -يؤرًش كهّٛ اداسِ ٔاالقزصبد 1

 جبيؼخ ثغذاد

 

 

 ثغذاد  -  

حضٕس جهغبد  كهّٛ االداسِ ٔاالقزصبد 2013

 انًؤرًش

حضىر العدٌد هي الٌدواث  2

ب قسن الجىدٍ العلوٍَ التً اقبهه

وبوشبركَ اسبتذٍ كلٍَ االدارٍ 

 واالقتصبد

 انُذِٔ حضٕس كهّٛ االداسِ ٔاالقزصبد 2015-2016

 

 

 . االخشٖ عبثؼب : األَشطخ انؼهًٛخ  

 خبسج انكهٛخ داخم انكهٛخ
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ّ انؼهًّٛ فٙ قغى االداسِ انؼبي هجُّػضٕ فٙ ان

 جبيؼّ ثغذاد.-فٙ كهّٛ االداسِ  ٔاالقزصبد

 

فٙ كهّٛ  )اداسِ انجٕدِ(ػضٕ نجُّ االػزًبدّٚ

 2014جبيؼّ ثغذاد. -االداسِ  ٔاالقزصبد

 

ػضٕ فٙ ْٛئّ انًكزت االعزشبس٘ فٙ كهّٛ 

 2014 جبيؼّ ثغذاد -االداسِ  ٔاالقزصبد

 

ػضٕ  نجُّ يُبقشّ نؼذد يٍ سعبئم انًبجغزٛش 

 ٔنحذ االٌ 2013يُز  فٙ قغى االداسِ انؼبيّ

 

ثهّ طهجّ انذساعبد انؼهٛب فٙ نجُّ يقبػضٕ 

2014 

 

نهؼبو  انفشػّٛ  االسشبد انزشثٕ٘ ػضٕ فٙ نجُّ

2013 -2014 - 2015 

 

نجبٌ انغًُٛبس نطهجّ فٙ انكثٛش يٍ ػضٕ 

يُز  انذساعبد انؼهٛب فٙ قغى االداسِ انؼبيّ

 ٔنحذ االٌ  2013

 

ػضٕ فٙ نجُّ االيزحبَبد انُٓبئّٛ  نقغى االداسِ 

 نحذ االٌٔ 2007يُز  انؼبيّ 

 

سئٛظ نجُّ االعزالل فٙ قغى االداسِ انؼبيّ 

 2016 -2015- 2014نهغُٕاد  

 

 

 

أٔ رطٕٚش ثبيُب: انًششٔػبد انجحثٛخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجٛئخ ٔانًجزًغ  

 . انزؼهٛى

 انغُخ انُشش يحم أعى انجحث د

-داالدارٍ واالقتصب الذكبء الشعىري وعالقتَ بٌوط القٍبدٍ التحىٌلٍَ 1

 الوستٌصزٌَ

2010 

رطٕٚش انًُبخ انزُطًٛٙ فٙ ضٕء يؼبنجبد ضغٕط  2

 دساعّ يٛذاَّٛ -انؼًم

 

 -االدارٍ واالقتصبد

 جبهعَ بغداد

2014 
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 2015 بغداد -االقتصبدواالدارٍ  دور الوهبراث القٍبدٌَ فً الثقَ التٌظٍوٍَ  3

دٔس انؼالقبد انؼبيّ فٙ رؼضٚض جٕدِ انخذيّ  4

ٛذاَٙ فٙ ششكّ انخطٕط انجّٕٚ ثحث ي -انحكٕيّٛ 

 انؼشاقّٛ 

 2016 بغداد -االدارٍ واالقتصبد

اعزشارٛجّٛ رٕظٛف انًٕاسد انجششّٚ ٔربثٛشْب فٙ  5

ثحث يٛذاَٙ فٙ ٔصاسِ انضساػّ  –االداء انؼبنٙ 

 انؼشاقّٛ 

 2016 بغداد -االدارٍ واالقتصبد

 

 .انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ ػضٕٚخ  :ػبششاً  

    

 ٔ شٓبداد انزقذٚش. انجٕائض كزت انشكش ، : حذ ػششا 

انجبئضح أٔ شٓبدح  كزبة انشكش أٔ د

 انزقذٚش

 انغُخ انجٓخ انًبَحخ

 2016 عوٍد كلٍت االدارة و االقتصبد كتبة شكز و تقدٌز  .1

 2016 عوٍد كلٍت االدارة و االقتصبد كتبة شكز و تقدٌز  .2

 2015 قتصبدعوٍد كلٍت االدارة و اال كتبة شكز و تقدٌز  .3

 2014 وسٌز البٍئت  شكز وتقدٌز كتبة   .4

 2013 رئٍس جبهعَ بغداد كتبة شكز وتقدٌز وقدم شهز  .5

 2013 عوٍد كلٍت االدارة و االقتصبد كتبة شكز و تقدٌز وهكبفبٍ  .6

 2013 عوٍد كلٍت االدارة و االقتصبد كتبة تثوٍي جهىد  .7

 2010 بد عوٍد كلٍت االدارة و االقتص كتبة شكز و تقدٌز   .8

 2010 عوٍد كلٍت االدارة و االقتصبد  كتبة شكز و تقدٌز   .9

 2010 هسبعد رئٍس جبهعت بغداد كتبة شكز و تقدٌز  .10

 2009 عوٍد كلٍت االدارة و االقتصبد كتبة شكز و تقدٌز  .11

 2007 عوٍد كلٍت االدارة و االقتصبد كتبة شكز و تقدٌز  .12

 

 بد .ــثبَٙ ػشش :انهغ 

  العزبٍت 

 ٍشٌَاالًكل            


