
 
 الديرة العممية والذاتية

 ))الديرة الذاتية((
 عمر عبدهللا عزيز حدين العبدهللا   :الرباعي والمقب  االسم

 
 .  20/12/2012مدرس مداعد في  المرتبة العممية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا :

 . الرياضياتاألساسية / قدم  جامعة المهصل / كمية التربيةمكان العمل : 
 

 +O   فريمة الدم :              ذكرالجنس :    .    (  1) :  والداأل عدد         متزوججتماعية : الحالة اال
   

     1891المهصل / الهالدة : محل وتاريخ 
 عراقية  الجندية :

 العراق / حي اليرمهك -المهصل  عنهان الدكن الحالي : 
   omar.aziz1985@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 ))الديرة العممية((
 مية:يكاداأل : المؤىالت  أوال

 البمد   الجامعة          الكمية          سنة التخرج الذيادة       ت 
 العراق المهصل االدارة واالقتراد 2009 البكالهريهس   1
 العراق المهصل االدارة واالقتراد  2012 الماجدتير  2
     الدكتهراه  3

 
 

 والتدريدية: األكاديمية: الخبرة ثانيا 
 . ( 8 )تدريس مادة 

الى  2102محاضخ في الكمية التقنية اإلدارية/ المهصل  و عجة جامعات أهمية في اربيل منح 
 لممهاد : 2107وجامعة المهصل  2106

 اإلدارة اإللكتخونية  -

 التجارة اإللكتخونية  -

 ت اإلدارية نظم المعمهما -

 أخالقيات األعمال  -

 

mailto:omar.aziz1985@yahoo.com


 2 

 األعمال اإللكتخونية  -

 مبادئ اإلدارة -

  مبادئ اإلقتراد -

 الحاسهب )وورد , اكدل , بهربهينت , فيجهل بيدك , االنتخنيت( -

 االختبارات والمقاييذ  -

 :المذاركات العممية 

 االردن-مؤؤؤؤؤؤلعمخ العممؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤجولي الدؤؤؤؤؤؤنهز الخا ؤؤؤؤؤؤ  عذؤؤؤؤؤؤخ فؤؤؤؤؤؤي جامعؤؤؤؤؤؤة الديتهنؤؤؤؤؤؤة -
02/3/2105 

 االردن-مخ العممؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤجولي الدؤؤؤؤؤنهز الخؤؤؤؤؤامذ عذؤؤؤؤؤخ فؤؤؤؤؤي جامعؤؤؤؤؤة الديتهنؤؤؤؤؤةمؤؤؤؤلع -
04/3/2106 

 ) حثين( 24/00/2106ملعمخ وزارة التخطيط في  غجاد  -
  03/4/2107-02ملعمخ جامعة نهروز في دههك  -
  01/5/2107 في اربيل ملعمخ الجامعة المبنانية الفخندية -
 01/02/2107-9ملعمخ البنك المخكدز العخاقي الدنهز الثالث  -

 

  : اإلدارية: الخبرة ثالثا
   جامعة المهصل –مدؤول وحدة التخطيط والمعمهماتية في كمية التربية االساسية  -

 
 . : البحهث العممية ) المنذهرة وغير المنذهرة (رابعا 

 ( بحهث . 8 ) -
 عنهان البحث الدنة اسم المجمة ت

ملعمخ العممي الجولي الدنهز الخا    0
 02/3/2105 عذخ في جامعة الديتهنة

متطمبات عطهيخ 
اإلبتكار التنظيمي 

في منظمات 
 اإلعراالت الحجيثة

2 
ملعمخ العممي الجولي الدنهز 

 04/3/2106 الخامذ عذخ في جامعة الديتهنة

إسهام نظم 
المعمهمات اإلدارية 
في ععديد القجرة 

ت التنافدية لمنظما
 اإلعراالت الحجيثة
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 09/6/2106 مجمة جامعة كخكهك 3

إسهام نظم 
المعمهمات اإلدارية 

التجارة في ععديد 
عينة ل اإللكتخونية 

من منظمات عقنيات 
 المعمهمات

 02/7/2105 مجمة جامعة كهية 4

مقهمات اإلبجاع 
الفخدز وعنديق 

عكاليف نقل 
المعمهمات في 

شخكات اإلعراالت 
 الحجيثة

 24/00/2106 وزارة التخطيط في  غجاد ملعمخ 5

إسهام عقنيات 
المعمهمات في 
ععديد التنمية 

المدتجامة لمنظمات 
 اإلعراالت الحجيثة

 24/00/2106 ملعمخ وزارة التخطيط في  غجاد 6

إسهام اإلبجاع في 
ععديد التنمية 

المدتجامة لمنظمات 
 عقنيات المعمهمات

  03/4/2107-02 ملعمخ جامعة نهروز في دههك  7

إسهام اإلبجاع في 
التطهيخ اإلدارز  
لمنظمات عقنيات 

 المعمهمات

  01/5/2107 ملعمخ الجامعة المبنانية الفخندية  8

انعكاس نظم 
المعمهمات االدارية 

في ععديد التنمية 
المدتجامة لمنظمات 

 التعميم الخاص 
هام  عض ا عاد اس 01/02/2107-9ملعمخ البنك المخكدز العخاقي  9
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االبتكار التنظيمي  الدنهز الثالث 
في ععديد الذمهل 

المالي :دراسة 
عحميمية لعينة من 

المرارف االهمية 
 في العخاق

 
 وقيد النذر الكتب المنذهرة:  خامدا

- (   ) 
 واإلداريةالمجان العممية سادسا : 

  صلجامعة المه –رئيس لجنة التخطيط والمعمهماتية المركزية في كمية التربية االساسية  -
 

 : الدورات التطهيرية سابعا
 دورة كفاءة الحاسهب -
 دورة المغة االنكميزية -
 دورة سالمة المغة العربية -

 
 : التذكرات والتقدير ثامنا
 ومن جيات مختمفة . العديد من كتب الذكر والتقدير لنذاطاتو في الكميةحرل عمى    

 


