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 انؼهًٛتت ٔانزاتٛة انغٛش                       
 

 

 انزًٛم رًٛم يظطفٗ يُٛش إعًبػٛم:  ـىـــــــــــعــألا

  9969بغــــــــذاد انتٕنذ : 

 ٔنّ أٔالد يتضٔد انحبنت انضٔرٛت :

 (Strategic Business Finance عتشاتٛزٛتإػًبل أيبنٛت إداسة يبنٛت ٔإعتشاتٛزٛت )/ إداسة األػًبل:  انتخـظض

 ربيؼت بغذاد -بتقذٚش إيتٛبص دكتٕساِ فهغفت فٙ ػهٕو إداسة األػًبل   :      آخش شٓبدة

 برــــــأعت  انذسرت انؼهًٛت :

  /ربيؼت بغذاد/كهٛت االداسة ٔاالقتظبدانشؤٌٔ انؼهًٛت ٔانذساعبث انؼهٛبيؼبٌٔ ػًٛذ انًُظب انٕظٛفٙ انحبنٙ : 

   ( عُٕاث تؼهٛى أْهٙ/كهٛت انشافذٍٚ انزبيؼت8بضًُٓب ) ( عُـــــت23) انخذيت انزبيؼٛت :

 

 أٔالً : انًؤْالث انؼهًٛت   

 

 انًُبطب االداسٚت:  حبَٛب 

  

 

 

 

 

 

 التاريخ الكليـــة  المانحة الجامعة الشهادة ت

9 
 بكبنٕسٕٚط

 

 

 9999 األداسة ٔاألقتظبد ذادـــــبغ

 9998 األداسة ٔاألقتظبد ذادـــــبغ يبرغتٛش 2

 2193 األداسة ٔاألقتظبد ذادـــــبغ دكتٕساِ 3

 أخشٖ 4
 –شٓبدة انتشرًت األَكهٛضٚت انًتقذيت 

 (A-Levelانًغتٕٖ األٔل )

 رًؼٛت انًتشرًٍٛ انؼشاقٍٛٛ

 
9998 

 المدة الكليـــة   الجامعة المنصب ت

9 
 سئٛظ قغى انؼهٕو انًبنٛت ٔانًظشفٛت

 
 2198-2196 األداسة ٔاألقتظبد ذادـــــبغ

2 
يؼبٌٔ ػًٛذ انشؤٌٔ انؼهًٛت 

 ٔانذساعبث انؼهٛب
 نغبٚت االٌ 2198 األداسة ٔاألقتظبد ذادـــــبغ



 2 

 بظفت يالك دائى بً : انتذسٚظ انزبيؼٙحبنخ 

 

 ( بحج فٙ يزبل األختظبص31):  انبحٕث انًُشٕسة:  سابؼبً  

 

 يؤتًشاث يحهٛت ٔدٔنٛت ( عبؼت7)سك فٙ : يشب انًؤتًشاث انًحهٛت ٔانذٔنٛت: خبيغب  

 

 

 انكتب انًؤنفت :عبدعب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔانتقٕٚى انؼهًٙ يُبقشبث انذساعبث انؼهٛباألششاف ٔ:  عببؼبً  

 

 المدة الكلية الجامعة ت

 2116-9998 كهٛت انشافذٍٚ انزبيؼت انزبيؼت/انتؼهٛى األْهٙكهٛت انشافذٍٚ  9

 2119-2116 كهٛت األداسة ٔاألقتظبد ربيؼت دْٕك 2

 2119 عُت يُز كهٛت األداسة ٔاألقتظبد ربيؼت بغذاد 3

 ٔنحذاا

 سنة النشر جهة النشر عنوان الكتاب ت

انُٓذعت انًبنٛت نألػًبل األعتشاتٛزٛت : يذخم فٙ إداسة خٛبس  9

 انتُٕٚغ ػهٗ أعبط انقًٛت انًضبفت

ػًبٌ/انٛبصٔس٘ نهُشش 

 ٔانتٕصٚغ
2194 

2 
 قٛذ انُشش قٛذ انُشش إداسة يخبطشة انًؼشفـــت

 ت

 

 

 ت

 انتفبطٛم

 أششف ػهٗ ػذد يٍ انشعبئم انزبيؼٛت نًشحهتٙ انًبرغتٛش ٔ انذكتٕساِ 9

 سعبئم انًبرغتٛش ٔبحٕث انذبهٕو انؼبنٙ  أطبسٚح انذكتٕساِ ٔػضٕ يُبقش نؼذد يٍ سئٛظ ٔ 2

 انًبرغتٛش ٔانذبهٕو انؼبنٙ انذكتٕساِ ٔسئٛظ ٔػضٕ فٙ انؼذٚذ يٍ نزبٌ عًُٛبساث طهبت  3

يقٕو ػهًٙ نهؼذٚذ يٍ أطبسٚح انذكتٕساِ ٔسعبئم انًبرغتٛش ٔبحٕث انذبهٕو انؼبنٙ ٔبحٕث انتذسٚغٍٛٛ ألغشاع انُشش ٔ  4

 انتشقٛت انؼهًٛت  



 3 

 أخشٖ َشبطبثيٓبو ٔ: حبيُبً   

 

 انشكش ٔانتقذٚش ٔانشٓبداث انتقذٚشٚت:  تبعؼبً  

 

 : انُقبببث ٔانزًؼٛبث انؼهًٛت ػبششاً  

 

 انتفبطٛم ت

9 
 2199ربيؼت بغذاد نًذة ٔرٛضة )اعبٕػبٌ( خالل يذة اٚفبد ػًٛذ انكهٛت -ػًبدة كهٛت األداسة ٔاألقتظبد ٔكبنت

2 
 2016-2194ربيؼت بغذاد  –ػضٕ ْٛئت تحشٚش يزهت انؼهٕو األقتظبدٚت ٔاألداسٚت /كهٛت األداسة ٔاألقتظبد 

3 
 2197/2198تحذٚج ٔتطٕٚش انًُبْذ فٙ كهٛت االداسة ٔاالقتظبد /ربيؼت بغذاد سئٛظ نزُت 

4 
  2197/2198سئٛظ نزُت انتحٕل انٗ َظبو انًقشساث انذساعٛت فٙ كهٛت االداسة ٔاالقتظبد /ربيؼت بغذاد 

5 
 سئٛظ ٔػضٕ فٙ انؼذٚذ يٍ انهزبٌ انؼهًٛت ٔاألداسٚت ٔنزبٌ انبحج انؼهًٙ

 
 2115-2113انشافذٍٚ انزبيؼت نهًذة يذٚش تغزٛم كهٛت 

 انتفبطٛم ت

ش يٍ انغبدة ٔصٚش انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانبحج انؼهًٙ ، ٔٔصٚش انخقبفت ، ٔانًفتش انؼبو نٕصاسة ٚحبطم ػهٗ انؼذٚذ يٍ كتب انشكش ٔانتقذ 9

 انخقبفت ، ٔانغٛذ سئٛظ ربيؼت بغذاد ، ٔانغبدة ػًذاء كهٛبث األداسة ٔاألقتظبد فٙ ربيؼبث بغذاد ، ٔانتقُٛت انٕعطٗ ، ٔدْٕك 

يٍ انًؤتًشاث انؼهًٛت إضبفت انٗ شٓبدة تقذٚشٚت يٍ انغٛذ سئٛظ حبطم ػم ػذد يٍ انشٓبداث انتقذٚشٚت نهًشبسكت فٙ ػذد  2

  (2195/2196) تــــــــــــــــــــــٕو انزبيؼــــــــــــربيؼت بغذاد بًُبعبت ٚ

 عُت األَتًبء انُقببت أٔ انزًؼٛت ت

9 
 9999 َقببت انًحبعبٍٛ ٔانًذققٍٛ انؼشاقٍٛٛ 

2 
 9998 رًؼٛت انًتشرًٍٛ انؼشاقٍٛٛ 

3 
 2115 َقببت انًؼهًٍٛ انؼشاقٍٛٛ 

4 
 2118 فشع دْٕك                                                 /رًؼٛت االقتظبدٍٚٛ 


