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 وسارج الرعلين العالي والثحس العلوي العزاقيح 

 جاهعح واسط

 مليح اإلدارج واالقرصاد

 قسن العلىم الواليح والوصزفيح

https://orcid.org/0000-0003-2365-5002 

 

  Mahdi Mohammed Taliههذي هحوذ ذالي ألثىجيز الياسزي / 

  

 Dr .lecturer               / دكزىساِ: انشهبدح 

 ؼهىو انًبنُخ وانًظشفُخوااللزظبد / لغى انانًُظت: رذسَغٍ فٍ كهُخ اإلداسح 

 انؼهًٍ: يذسط يغبػذانهمت 

 

                                                                    : السيزج الذاذيح

                                                                     ػشالُخ: جُغُخان

                                           6/5/1982ربسَخ انىالدح: 

                                بٌ انىالدح: انؼشاق، واعظ، انذٍيك

 ؼهىو انًبنُخ وانًظشفُخوااللزظبد، لغى ان خ اإلداسح: جبيؼخ واعظ، كهُ)يذبضش( يكبٌ انؼًم

 

 الذراسيح: الوىاد 

 انكًجُىرشيبدح  -

 لىاػذ ثُبَبد يظشفُخيبدح  -

 انكزشوَُخرجبسح  -

 يبنُخ ويظشفُخػًهُبد  -
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                                                                   :  االذصالوسائل 

 :WhatsApp Number                                                       07726899023سلى انهبرف: 

 +79873533967                                                                      

                            

 hdimtali@gmail.commaMail: -E                                               انجشَذ االنكزشوٍَ:

   mtali@uowasit.edu.iqMail:  -E                        انجشَذ االنكزشوٍَ نهًىلغ جبيؼخ واعظ/

                                                                         /http://www.uowasit.edu.iq/mtali                             / جبيؼخ واعظانًىلغ االنكزشوٍَ

 

                                                                     :الشهاداخ العلويح

                                       الزظبداالخزظبص انؼبو:  

                                       انذلُك: االلزظبد انًبنٍ وانًظشفٍاالخزظبص 

 كهُخ اإلداسح وااللزظبد، جبيؼخ واعظ/ كبنىسَىط ػهىو الزظبدَخث -1

 2007انجكبنىسَىط )انىعبئم انؼًهُخ فٍ اعزشارُجُخ خظخظخ انُفظ انؼشالٍ(. ثذش انزخشط -

انذكىيُخ، كهُخ انشَبضُبد،  فعبسا رىجبيؼخ  سوعُب االرذبدَخ،،  (االلزظبد انًبنٍ)يبجغزُش  -2

  2015فٍ  لزظبدلغى انًؼهىيبرُخ انزطجُمُخ فٍ اال

 َىػُخ أَظًخ انًظبسف انزجبسَخ(. و رطىَش سعبنخ انًبجغزُش ثؼُىاٌ )رذغٍُ -

سوعُب االرذبدَخ، جبيؼخ عبسارىف انذكىيُخ نهجذىس انىطُُخ، ، )سَبضُبد يبنُخ(دكزىساِ  -3

 .2018 -انكهُخ االلزظبدَخ، لغى انًبنُخ واالئزًبٌ

 انًُى االلزظبدٌ( فٍبضُخ نزبصُش االئزًبٌ انًظشفٍ اِ ثؼُىاٌ )انًُزجخ انشَأطشودخ انذكزىس -

                                                                                        IC3-  مفاءج الحاسىب -4

     Modern teaching methods-                                       طزائق الرذريس الحذيثح -5

 ، هجوىعح الثنل الذولي(IFCهؤسسح الروىيل الذوليح )(، ACCIشهادج ذذرية ) -6

 

 إَكهُضٌ ، سوعٍ   اللغاخ الري اجيذها:
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 العول االداري في جاهعح واسط :

 (2007يغؤول االػالو فٍ يذَشَخ االلغبو انذاخهُخ ) -

 ( 2010-2008يغؤول اػالو يكزت سئُظ انجبيؼخ ) -

 (2012-2010و )يغؤول شؼجخ االػالو فٍ كهُخ انؼهى -

 (1/1/2012( انً )27/6/2003( ػشش عُىاد ) يٍ 10: ) سنىاخ الخثزج الصحفيح

 

 يكبٌ انذوسح                                           :  الذوراخ العلويح والرخصصيح

 دوسح أداسَخ نغشفخ انزجبسح وانظُبػخ انؼشالُخ االيشَكُخ                                      واعظ -

 كض رطىَش انًشبسَغ انظغُشح     واعظدوسح ألزظبدَخ فٍ أرذبد سجبل االػًبل انؼشالٍُُ / يش -

 (  )عزخ أشهش(     سوعُب / عبسارىف2013-2012كىسط نهزؼهى انهغخ انشوعُخ يغ انزخظض )  -

  :  الذوراخ الفنيح

 دوسح طذفُخ نهجًؼُخ انؼشالُخ نهذفبع ػٍ دمىق انظذفٍُُ                            واعظ -

 انًغزمم فٍ واعظ                             واعظدوسح طذفُخ فٍ انًُزذي االػاليٍ  -

 دوسح طذفُخ نُمبثخ انظذفٍُُ انؼشالٍُُ فٍ واعظ                                واعظ -

 دوسح فٍ رذشَش االخجبس وانزظىَش فٍ لُبح انغذَش                                  انُجف -

 م                                          اسثُمدوسح طذفُخ فٍ كىسدعزبٌ انؼشاق/ أسثُ -

 

 : الشهاداخ الرقذيزيح الحاصل عليها

 َمبثخ انظذفٍُُ انؼشالٍُُ / انًشكض انؼبو -

 لالدح دسع انظذبفخ / َمبثخ انظذفٍُُ انؼشالٍُُ /انًشكض انؼبو -

 يهشجبٌ انًزُجٍ انشؼشٌ انغبثغ -

 اعظانًفىضُخ انؼهُب انًغزمهخ نالَزخبثبد / يكزت و -

 (prtفشَك أػبدح االػًبس االيشَكٍ فٍ واعظ ) -

 هُئخ االيبو انظبدق انذَُُخ -

 كهُخ االداة فٍ جبيؼخ واعظ -
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 سئُظ جبيؼخ واعظ / أ.د .ججبس َبعش انًُبح -

 سئُظ جبيؼخ واعظ / أ.د . جىاد يطشانًىعىٌ -

 يغبػذ سئُظ انجبيؼخ نهشؤوٌ انؼهًُخ وانذساعبد انؼهُب -

 كهُخ انطت / جبيؼخ واعظ -

 خ االداسح وااللزظبد / جبيؼخ واعظكهُ -

 كهُخ انزشثُخ / جبيؼخ واعظ -

 انذضة انذًَمشاطٍ انكشدعزبٍَ / انفشع انخبيظ -

 جبيؼخ واعظ / انًؤرًش انؼهًٍ انضبٍَ -

 جبيؼخ واعظ / انًؤرًش انؼهًٍ انضبنش -

 كهُخ انؼهىو / جبيؼخ واعظ -

 دسع كهُخ االداساح وااللزظبد / جبيؼخ واعظ -

 ػهًب إٍَ ػًهذ فٍ يجبل انظذبفخ انًشئٍ وانًغًىع وانًمشوء واالنكزشوٍَ

 ٍطذُفخ انىاعط 

 يجهخ اوساق 

 طذُفخ انظذي 

 ٌجشَذح ثذسَى 

 ٍَلُبح انُهش 

 لُبح انغذَش 

 ٍَأراػخ انُهش 

  ٌلُبح كشدعزب 

 سئُظ رذشَش وكبنخ إَجبء أطىارُب االنكزشوَُخ 

 ػضى ارذبد سجبل اإلػًبل فٍ واعظ -

 (.2009كبنخ إخجبسٌ انًظشَخ فٍ انؼشاق االنكزشوَُخ )سئُظ رذشَش و -

 (.9233ػضى َمبثخ انظذفٍُُ انؼشالٍُُ ثظفخ )ػضى ػبيم( انشلى انظذفٍ ) -

-  
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 الوشارماخ:

الوشارمح هع الذعن اللىجسري والشياراخ الوسروزج للقىاخ الحشذ الشعثي والجيش في هعارك ضذ  -

 اإلرهاب.

 

 : في جاهعح واسط اللجاى الري ملفد تها

 (2010-2009كهُخ انؼهىو ) أػذاد دنُم -

 (2011-2010دنُم انطهجخ نكهُخ انؼهىو ) -

 (2011دنُم كهُخ انؼهىو ) -

 (2010-2002أػذاد ربسَخ كهُخ انؼهىو يٍ انؼبو ) -

 (2010-2009أػذاد دنُم يخزجشاد جبيؼخ واعظ ) -

 ػضى فٍ نجُخ رأنُف كزبة انُبَى فٍ كهُخ انؼهىو -

 أػذاد انُششح االلزظبدَخ فٍ جبيؼخ واعظ -

 ػضى فٍ هُئخ انزذشَش فٍ جشَذح انىاعطٍ -

 ػضى فٍ يجهخ جبيؼخ واعظ -

 أػذاد فهى يظىس جبيؼخ واعظ -

 أػذاد فهى يظىس ػٍ كهُخ انؼهىو -

 كهُخ انؼهىو 2016-2015 نهؼبو نجُخ رظذُخ انذفبرش فٍ االيزذبَبدػضى فٍ  -

 كهُخ انؼهىو 2015-2016( داالػزشاضبػضى فٍ نجُخ االيزذبَبد ) -

 سح وااللزظبدكهُخ االدا (2018ػضى انهجُخ االيزذبَُخ ) -

 كهُخ االداسح وااللزظبد (2019ػضى انجُخ انزذلُمخ ػهً االيزذبَبد ) -

 وكضُش يٍ انهجبٌ انؼهًُخ واالجزًبػُخ وغُشهب -
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 2021-2012للعام  لوطثىعحواقائوح الثحىز العلويح الونشىرج 

 عام النشز نىع النشز الصفححرقن  العذد الوجلح عنىى الثحس خ

 

االرظبالد وركُىنىجُب انًؼهىيبد  1

 ػهً انزًُُخ االلزظبدَخ وأصشهب

جبيؼخ يجهخ 

يىعكى 

 االلزظبدَخ

ISBN 978-5-4345-

0283-2 

يطجىع  224

 وانكزشوٍَ

2014 

هىيبد ورأصُشهب فٍ ركُىنىجُب انًؼ 2

 انششق األوعظ

جبيؼخ عبسا يجهخ 

رىف انذكىيُخ 

 نهجذىس انىطُُخ

 فٍ سوعُب

ISBN 978-292-

04260-0 

 

 يؤرًش ػهًٍ 357

يطجىع 

 وانكزشوٍَ

2014 

انًظبسف أَظًخ رذغٍُ َىػُخ  3

 انزجبسَخ

يؼهذ يجهخ 

انًخبطش 

وانذساعبد 

 االلزظبدَخ

ISBN 975-5-292-

04335-5 (т. 2) 

 

 يؤرًش ػهًٍ 241

يطجىع 

 وانكزشوٍَ

2015 

-ISBN 978-3-659 انًجهخ االنًبَُخ رطىَش َظبو انجُىن انزجبسَخ 4

79175-8 

 

 2015 انكزشوٍَ 76

رذغٍُ وإطالح انغُبعخ انُمذَخ  5

 فٍ انؼشاق

كهُخ انهغبد 

/جبيؼخ عبسارىف 

انذكىيُخ نهجذىس 

 انىطُُخ

ISSN 2306-3068  53  ًٍيؤرًش ػه-  

 شهبدح يشبسكخ

2016 

انغُبعخ انُمذَخ ودوسهب فٍ  6

 يغزمجم انؼشاق

انكهُخ االلزظبدَخ 

/ جبيؼخ 

عبسارىف 

نهجذىس  انذكىيُخ

 انىطُُخ

ISBM 978-5-9999-

2725-5 

 

  -يؤرًش ػهًٍ  233

 -شهبدح يشبسكخ

يطجىع 

 وانكزشوٍَ

2016 

دوس االئزًبٌ انًظشفٍ فٍ صَبدح  7

 انًُى االلزظبدٌ

كهُخ 

انهغبد/جبيؼخ 

عبسارىف 

انذكىيُخ نهجذىس 

 انىطُُخ

  -يؤرًش ػهًٍ  10 

 شهبدح يشبسكخ

2017 

ًظبسف أصش انًخبطش االئزًبَُخ نه 8

االعزضًبس  فٍانزجبسَخ انؼشالُخ 

 انذمُمٍ

 

جبيؼخ يىعكى 

انذكىيُخ/ انكهُخ 

 االلزظبدَخ

ISBN 978-5-7567-

0965-0 

  -يؤرًش ػهًٍ  446

 شهبدح يشبسكخ

يطجىع 

 وانكزشوٍَ

2017 

 

 

 

 

 

 

يشبكم انًخبطش االئزًبَُخ فٍ  9

 انجُىن انزجبسَخ

يؼهذ يجهخ 

انًخبطش 

وانذساعبد 

االلزظبدَخ/ 

 عبسارىف

ISBN 978-5-9758-

1681-8 

 

 يؤرًش ػهًٍ 208

 شهبدح يشبسكخ

يطجىع 

 وانكزشوٍَ

2017 

 فٍرذهُم ربصُش انمطبع انًظشفٍ  10

 انًُى االلزظبدٌ

يجهخ جبيؼخ 

عبسارىف 

انذكىيُخ نهجذش 

 انىطُُخ 

DOI: 

10.18500/1994-

2540-2018-18-2-

148-154. 

يطجىع  148

 وانكزشوٍَ

2018 

 

انًُزجخ انشَبضُخ نهزأصُش االئزًبٌ  11

 انًظشفٍ فٍ انًُى االلزظبدٌ

يجهخ انًخبطش 

 انًظشفُخ 

ISBN 978-5-9758-

1706-8 

يطجىع  242

 وانكزشوٍَ

2018 
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رطجُك االداسح االنكزشوَُخ فٍ  12 

 انًظبسف انؼشالُخ

يؤرًش جبيؼخ 

واعظ نهًجزؼضٍُ 

وانكفبءاد انؼبئذح 

 يٍ انخبسط

 2018 يطجىع  20-11-2018

 

 

 

 

هذاٌ نزأصُش االئزًبٌ رذهُم انج 13

 انًُى االلزظبدٌ فٍانًظشفٍ 

 

يجهخ جبيؼخ 

عبسارىف 

انذكىيُخ نهجذش 

 انىطُُخ 

DOI: 

10.18500/1994-

2540-2018-18-3-

291-297 

يطجىع  291

 وانكزشوٍَ

2018 

رذهُم االئزًبٌ انًظشفٍ واصشِ  14

 انًُى االلزظبدٌ فٍ

 

يؼهذ يجهخ 

انًخبطش 

بد وانذساع

االلزظبدَخ/ 

 عبسارىف

ISBN 978-5-9758-

1706-8 

 شهبدح يشبسكخ 281

 يؤرًش ػهًٍ

يطجىع 

 وانكزشوٍَ

2018 

 

 

 

 

 

رذهُم االلزظبد انمُبعٍ نزأصُش  15

انًُى  فٍاألعىاق انًبنُخ 

 االلزظبدٌ

يجهخ جبيؼخ 

عبسارىف 

انذكىيُخ نهجذش 

 انىطُُخ 

DOI: 

10.18500/1994-

2540-2019-19-1-

28-35 

طجىع ي 28

 وانكزشوٍَ

2019 

رأصُش ًَىرط االلزظبد انمُبعٍ  16

ػهً االئزًبٌ انًظشفٍ فٍ 

 يؼذالد  انًُى

 :DOI يجهخ فُكزىس 
10.18323/2221-

5689-2019-4-49-54 

يطجىع  49-54

 وانكزشوٍَ

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 الذمرىر                                                           

 الياسزي ههذي هحوذ ذالي                                                          

                                                            24  /09  /2021     

 

 

 


