
 

 

 انعهًيوسارة انخعهيى انعاني وانبحث 

 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

 هذي عبذ انزحيى حظيٍى:ــــــــــاالطــ

 9/23/2996:دحاريخ انًيـال

 انًىصم :يكاٌ انىالدة

 يخشوجتانحانت انشوجيت:

 5:ذد األوالدــعـــ

 االدارة واالقخصاد:صـصـخـخــان

 حذريظيت:ًُصبانـ

 يذرص:انذرجت انعهًيت

 جايعت انًىصم/كهيت االدارة واالقخصادعُىاٌ انعًم:

 هاحف انعًم:

 انًىبايم:

 hasenmosab3126@gamil.com:كخزوَياإلنانبزيذ 

 :انشخصيترابظ انصفحت 

 َظى انًعهىياث االداريت انخخصصاث انًهخى بها:

 

 

 

 

 

 انصىرة 



 

 

 انعهًيوسارة انخعهيى انعاني وانبحث 

 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 انًؤهالث انعهًيت :أوالا   

 

 : انخذرج انىظيفيثاَياا  

 

 : انخذريض انجايعيثانثاا  

 انً -يٍ انفخزة انجايعت انجهت )انًعهذ / انكهيت( ث

 وانً االٌ 3113 جايعت انًىصم كهيت االدارة واالقخصاد 2

 3114طُت انحذباء انجايعت كهيت االدارة واالقخصاد 3

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهًيت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجايع

 2991 االدارة واالقخصاد انًىصم بكانىريىص

 3112 االدارة واالقخصاد انًىصم انًاجظخيز

 3124 االدارة واالقخصاد انًىصم انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظيف ث

 3114شهز واحذ كهيت االدارة واالقخصاد يهاو اداريت في انذراطاث االنعهيا 2

 ك3119ـ3114 كهيت االدارة واالقخصاد يهاو اداريت في انخزقياث انعهًيت 3



 

 

 انعهًيوسارة انخعهيى انعاني وانبحث 

 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 قًج بخذريظها ي: انًقزراث انذراطيت انخرابعاا   

 انظُـــــت انًـــــادة انقظـــى ث

 وانً اال3114ٌ االداريتَظى انًعهىياث  َظى انًعهىياث االداريت 2

 وانً االٌ 3113 يبادي ادارة االعًال َظى انًعهىياث االداريت 3

 3127ـ3115 ادارة االحصاالث وانشبكاث َظى انًعهىياث االداريت 4

 3122 َظى االَخاج وانعًهياث َظى انًعهىياث االداريت 5

 3125ـ3124 دبهىو/االَخزَج َظى انًعهىياث االداريت 6

 3115 َظى انًعهىياث االداريت االدارة انصُاعيت 7

9    

 

 عهيها جانخي أشزف( انًاجظخيز رطائم،اطزوحاث انذكخىراِ)خايظاا:  

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

 فيها جانخي شاركانعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث طادطاا:  



 

 

 انعهًيوسارة انخعهيى انعاني وانبحث 

 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 َىع انًشاركت  اَعقادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث 

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

انًؤحًز انعهًي انىطُي انزابع نخطىيز  2

 انخًزيط في انعزاق...يهًت وطُيت

 باحث كهيت انخًزيض 4102/

نًؤحًز انعهًي انذوني االول نجبيعت  3

جيهبٌ بحذ عهًي يخًيز...حكُىنىجيب 

 يخمذيت

 باحث جايعت جيهاٌ 4102/

انًؤحًز انعهًي انثبنذ عشز انجبيعبث  4

انًخطهببث واالحخيبجبث –وسىق انعًم 

 جبيعت كزبالء 4101رؤيب 

 باحث جايعت كزبالء 4102/

نًؤحًز انعهًي انثبنذ االسخثًبر وانخًىيم  5

نًحبفظت صالح انذيٍ افبق انخطىيز 

 ويعىلبث انخُفيذجبيعت حكزيج

 باحث جايعت حكؤيج 4102/

بد وادارة انُذوة انعهًيت نمسى االلخص 6

االعًبل  بعط انًشكالث انبيئيت في 

انعزاق وسبم يعبنجخهب يٍ وجهت َظز 

 الخصبديت

 باحث االدارة واالقخصاد 4102/

 باحث االدارة واالقخصاد 4102/ انُذوة انعهًيت انكهزببء خذيت وجببيت 7

انُذوة انخبصت ببالسخخذاو االيثم نهًيبِ  9

ببعخًبد يفبهيى حسىيميت يعبصزة/لسى 

 انخسىيك

 باحث االدارة واالقخصاد 4102/

انُذوة انخبصت ببعبدة اعًبر يذيُت  1

انًىصم بيٍ االسخثًبر انحكىيي 

واالسخثًبر انخبص/لسى انعهىو انًبنيت 

 وانًصزفيت

 باحث االدارة واالقخصاد 4102

 
 باحث بغذاد جايعت 4102 يؤحى جبيعت بغذاد انخمُيت انىسطى 9

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

 دوراث(2االسهبو في دوراث انخعهيى انًسخًز )

 
 

حمييى بحىد الغزاض انخزليت انعهًيت وانًسبهًت في 

 بحىد(0انًؤحًزاث )
 

  

  

 

 تطوٌرًالتعلٌمأوًثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 



 

 

 انعهًيوسارة انخعهيى انعاني وانبحث 

 جايعت انًىصم

 كهيت االدارة واالقخصاد

  شعبت ضًاٌ انجىدة وحقىيى االداء
 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا  

0.  

4.  

0.  

 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزًًكتبًالشكعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

 3112-3102 العميد (32كتاب شكر عدد) 2

3    

4    

5    

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفة:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

 3112 الخصبديبث انًعهىيبث انمىة انُبعًت في ححميك انخفىق انخُبفسي نهًؤسسبث 0

3   

 

 اتــثانًًعشرً:اللغ 

2.  

3.  

4.  

 

 .CDيخى حظهيى َظخت عهً يالحظت: 


