
  

 

 

 

 

 

 

 انذاحيه ةانسيز
 

 

 

  انشيخ عببص سيُب فبئك يحًذ:   ـى ـــــــــاالســ

  1990\8\24 : حبريخ انًيـالد 

 عشببء انحبنت انشوجيت :

 اليىجذ   ذد األوالد  :ــعـــ

 يسهًت  :   انذيـــــــــــبَت

 يحبسبت:       صــانخـخـص

 يحبسبت يبنيتانخخصص انذليك :   

 عمذ صببحي \يحبضز خبرجي :        انىظيفت

   انذرجت انعهًيت :

         واسط/كهيت االدارة وااللخصبد/جبيعت ًحبسبتلسى ان:        عُىاٌ انعًم

 انعًم   :   هبحف

      07716309590 - 07809095492:   انهبحف انُمبل

  iraq87720@gmail.com :كخزوَي انبزيذ إالن

 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 2102-2102 كلية االدارة واالقتصاد جامعة واصط تكالىريىس

 2102  االدارة واالقتصادكلية  واصطجامعة  ماجضتير

    دكتىراه
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 .ًهبو االداريت: ان ثبَيبً  

 

 : انًمزراث انذراسيت انخً لًج بخذريسهب. ثبنثبً  

 انذراست األونيت 

 انسُت انًبدة انمسى ث

 2019-2018 ت يخخصصت ى يحبسبيَظ يحبسبت 1

 2019-2018 يحبسبت يصبدر طبيعيت  يحبسبت 2

 2020 -2019 يببدئ يحبسبت يبنيت الخصبد 3

 2020- 2019 َظى يحبسبيت يخخصصت يحبسبت  4

 2020 – 2019  يحبسبت يصبدر طبيعيت  يحبسبت 5

 2021 - 2020 يببدئ يحبسبت يبنيت الخصبد 6

 2021 - 2020 َظى يحبسبيت يخخصصت يحبسبت  7

 2021 - 2020 يحبسبت يصبدر طبيعيت   يحبسبت 8

 

 انذراسبث انعهيب 

 انسُت انًبدة انمسى ث

1    

 

 

 

 انً –انفخزة يٍ  انجهت انىظيفت ت

1    

2    



  

 

 

 

 

 

 

 انخي شبرن فيهب.انعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث : رابعبً  

 السنة اسم البحث ت

 يؤحًز انبحث انعهًي عهً اسبص نُظبو صحي يخًيش  1

 
9119 

 9191 انخطبيمبث واالفبق انًسخمبهيت  –انُبَى حكُىنىجي يؤحًز  9

 9191 َذوة انهمبحبث بيٍ انىالع وانطًىح  3

 9191 ورشت انخذليك االنكخزوَي  4

 9191 يؤحًز جبيعت واسط االنكخزوَي االول  5

 9191 َذوة انًُصبث االنكخزوَيت ودورهب في حبسيط انعًم انخعهيًي  6

 

 والجامعة انمسى وانكهيتانعهًيت واألداريت عهً يسخىي االيخحبَيت  ونعذيذ يٍ انهجبٌ انًشبركت في ا . 

 انًشبركت في انعذيذ يٍ انىرش وانسيًُبراث 

 سادسا : البحووث المنشورة 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

حأثيز يكخبت انبًُ انخحخيت نخمُيت انًعهىيبث  1

عهً جىدة َظى انًعهىيبث انًحبسبيت في 

 انبيئت انعزاليت

يجهت كهيت االدارة وااللخصبد نهذراسبث 

االلخصبديت واالداريت وانًبنيت انصبدرة 

 عٍ كهيت االدارة وااللخصبد في جبيعت بببم 

 

9191 

حأثيز اسخمالنيت يزالب انحسبببث عهً جىدة  9

   انخمبريز انًبنيت في ظم جبئحت كىروَب

انًؤحًز انعهًي االول نكهيت ادارة االعًبل 

ححج عُىاٌ " ادارة  جبيعت انبيبٌ

 االلخصبد انعزالي وجبئحت كىروَب "

9191 

3    

4    

5    

6    

7    



  

 

 

 

 

 

 

8    

9    

 صاتعا : كتة شكر وتقدير 

 الضنة الجهة المانحة كتاب الشكر ت

 2121,  2102 رئيش جامعة واصط 2 0

 2102 عميد كلية االدارة واالقتصاد 2 2

2    

 المؤلفة او المترجمةثامنا : الكتة      

 الضنة اصم الكتاب ت

0   

 تاصعا : اللغات  

 العربية      

  االنكليزية    

     


