
  

 

 

 

 

 

 

 انذاحُه ةانسُز
 

 

 

 يجبم اشعُز يخعب انزبُذٌ:   ـى ـــــــــاالســ

  1/7/1981: حارَخ انًُـالد 

 يخزوج انحانت انزوجُت :

 4   ذد األوالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذَـــــــــــاَت

 إدارة االعًال:       صــانخـخـص

 إدارة انجىدةانخخصص انذقُق :   

 حذرَسٍ فٍ جايعت واسط:        انىظُفت

   يذرس يساعذ    انذرجت انعهًُت :

         واسط/كهُت االدارة واالقخصاد/جايعت إدارة االعًالقسى :        عُىاٌ انعًم

         انعًم   : هاحف

 87888688870:         انهاحف انُقال

  megbelalmatrod@gmail.com:كخزوٍَ انبزَذ إالن

 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًُت  

 التاريخ ة ـــالؽؾق اجلامعة الدرجة العؾؿقة

 بؽالوريوس

 

 2006 إدارة واالقتصاد املستنصرية

 2015 إدارة االعؿال لبنان جامعة الجنان املاجستري

    الدكتوراه

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 .ًهاو االدارَت: ان ثاَُاً  

 

 : انًقزراث انذراسُت انخً قًج بخذرَسها. ثانثاً  

 انذراست األونُت 
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 انخٍ شارك فُها.انعهًُت وانُذواث انًؤحًزاث : رابعاً  

 شهادة يشاركت كهُت اإلدارة واالقخصاد جايعت واسط 

 شهادة يشاركت انثقافت انقاَىَُت نغُز انقاَىٍَُ يٍ جايعت انفزاث األوسط 

 شهادة يشاركت انًُصت االنكخزوَُت نهبحىد انخطبُقُت جايعت حكزَج 

 .: األنشطة العؾؿقة  خامسًا 

 والجامعة عهً يسخىي انقسى وانكهُت رَتاواألدانعهًُت و /نجُت انخذقُق االيخحاَُت نعذَذ يٍ انهجاٌ انًشاركت فٍ ا .\ 

 انًشاركت فٍ نجُت االسخالل نقسى إدارة االعًال 

 انً –انفخزة يٍ  انجهت انىظُفت ت
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  ٍااليخحاٌ انخُافسٍ عهً يسخىي يحافظخُا وعهً انًسخىي انًحافظاث انجُىبُت انًشاركت ف 

  ٌانًشارك فٍ نجُت حصحُح انذفاحز فٍ انبصزة ونًذة َىيا 

  ًالمادة التً ادرسها على مستوى المحافظة وعلى المستوى المحافظات الجنوبٌة الحصول على المرتبة األولى ف 

  لجنة مراقبة على جامعة مزاٌا فً محافظة ذي قار ولمدة ثالثة أٌام 
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