
 

 

 

 

 

 

 

 انضيزي انذاحيً
 

 

 

 

 عهي  ه احمذيضاد حوٍ     :       ـم ـــــــــاالصــ

  1/7/1191   : حاريخ انميـالد 

 مخزَج  : انحانت انزَجيت

  خمضت    ذد األَالد  :ــعـــ

  مضهم  :   انذيـــــــــــاوت

     محاصبت  دكخُراي :         صــانخـخـص

 حذريضي :       ً ــــــانُظيف

  مذرس       انذرجت انعهميت :

      كهيت االدارة َاالقخصاد / جامعت بغذاد :           عىُان انعمم

    يُجذال انعمم   :      ٌاحف

    67169179970:     انٍاحف انىقال

 nehad.hussian@gmail.comكخزَوي انبزيذ إالن

 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

ذبؽالورووس

ذ

 9996 كلية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد 

 0227 كلية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد ذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ

 0298 كلية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوياً : انخذرج انُظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذريش انجامعي . 

 الى -هن الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكليت(  الجهت ث

 0299-0228 جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد 1

 

 رابعاً : انمقزراث انذراصيت انخى قمج بخذريضٍا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 0228 مبادئ حماسبة ادارة عامةقسم  9

 0228 تكاليف، حماسبة  مبادئ حماسبة قسم ادارة االعمال 0

 0229 متوسطة حماسبة  ادارة عامةقسم  3

 0229 تكاليفحماسبة   ادارة صناعية قسم  4

 0292 حكوميةحماسبة  ادارة عامةقسم  5

 0292 حكوميةحماسبة  قسم احملاسبة  6

 0292 حماسبة تكاليف ادارة االعمالقسم  7

 0299 حماسبة تكاليف قسم ادارة االعمالقسم  8

 حماسبة تكاليف قسم حماسبة 9

 

0290 

 0293 مبادئ حماسبة ادارة عامةقسم  92

 0294 حماسبة حكومية ادارة عامةقسم  99

 0295 حماسبة تكاليف  احملاسبةقسم  90

 الى -الفترة هن  الجهت الىظيفت ث

 وحاسبتهقرر لقسن ال 

 2االقتصاد للعام 

 2220للعام الذراسي  كليت االدارة واالقتصاد 



 

 

 

 

 

 

 

 0296 حماسبة تكاليف احملاسبةقسم  93

 0296 حماسبة تكاليف ادارة االعمالقسم  94

 0297 حماسبة تكاليف ادارة االعمالقسم  95

 0298 مبادئ حماسبة ء اصحقسم اال 96

 0298 معايري تدقيق الدولية قسم احملاسبة 97

 0298 مناهج البحث العلمي  قسم احملاسبة 98

 

 :انخي أشزف عهيٍا( انزصائم  ،االطاريح  )خامضاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

 - - ال يوجد 9

 

 شارك فيٍا.انخي انعهميت َانىذَاث انمؤحمزاث صادصاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

1  

 

   

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذتؼققمذحبوثذ

 .ذذ2012"ذذوذديلذمواجفًفاذوذ11حتدواتذتطيققذمعقارذالدوليذاليحثذاملودومذ"ذ -1

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

   

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ        

اجلائزةذأوذذفادةذذكًابذالشؽرذأوذت

ذالًؼدور

ذالدـةذاجلفةذاملاحنة

ورئاسة اجلامعة كلية االدارة واالقتصاد  تقدير الشكر والكتب العديد من  9

 ب

0228-0299 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

  ال يوجد 9

  

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

              

              

  

   CD هلحىظت : يتن تسلين نسخت على  


