
 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 وااللزصبدكهُخ االداسح 

   شؼجخ ضًبٌ انجىدح ورمىَى االداء
 

  

 

 خانزارُ حانغُش
 

 

 

 

          سثُغ ػهٍ صكش  ى:ــــــــــاالعــ

  5791-3-55 :دربسَخ انًُـال

 ثشطهخ/يىصم/انؼشاق :يكبٌ انىالدح

 يزضوج  انحبنخ انضوجُخ:

 5 :ذد األوالدــػـــ

 اداسح االػًبل :صـصـخـزــان

 :ًُصتانـ

 دكزىس يذسط :انذسجخ انؼهًُخ

 اعزبر جبيؼٍ ػُىاٌ انؼًم:

 هبرف انؼًم:

   انًىثبَم:

 rabeeali2152@gmail.com :كزشوٍَاإلنانجشَذ 

 :ساثظ انصفحخ انشخصُخ

اداسح    -  انزجبسح االنكزشوَُخ   -    ركبء االػًبل  -َظى انًؼهىيبد االداسَخ    انًهزى ثهب: انزخصصبد

 انشَبدح  -انًؼشفخ 

 

 صىرة 
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 انًؤهالد انؼهًُخ :أوالا  

 

  : انزذسج انىظُفٍثبَُبا  

 : انزذسَظ انجبيؼٍثبنثبا  

 انً -يٍ  انفزشح انجبيؼخ انجهخ )انًؼهذ / انكهُخ( د

 وال اصال 2111-51-27 انًىصم االداسح وااللزصبد 5

2    

3    

4    

5    

6    

 خانذسج

 انؼهًُخ

 انزبسَخ خانكــهُــــ خانجبيؼ

 2112 االداسح وااللزصبد انًىصم ثكبنىسَىط

 2119 وااللزصبداالداسح  انًىصم انًبجغزُش

 2156 انؼهىو االجزًبػُخ انهُذ-دنهٍ-انجبيؼخ انًهُخ انذكزىساِ

    أخشي

 انً -انفزشح يٍ  خانجه خانىظُف د
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2    

3    
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 لًذ ثزذسَغهب ٍ: انًمشساد انذساعُخ انزساثؼبا   

 انغُـــــخ انًـــــبدح انمغـــى د

-2111 اداسح انزغىَك انًحبعجخ 5

2117 

 َظى انًؼهىيبد االداسَخ 2
َظى انًؼهىيبد انزغىَمُخ وانزجبسح 

 االنكزشوَُخ

2117-

وال   2151

  اصال

 ػهُهب ذانزٍ أششف( انًبجغزُش سعبئم ،اطشوحبد انذكزىساِ)خبيغبا:  

 انغُــخ ىـــانمغ األطشوحخ أو انشعبنخ اعى د

5    

2    

3    

 فُهب ذانزٍ شبسكانؼهًُخ وانُذواد انًؤرًشاد عبدعبا:  

 َىع انًشبسكخ  اَؼمبدهبيكبٌ  انغُــخ انؼُىاٌ د

) ثحث / ثىعزش 

 حضىس(

 ثبحث انجبيؼخ انًغزُصشَخ 2117 انؼبشش االول وانؼهًٍ انًؤرًش انىطٍُ 5

2 
Knowledge globalization 

Conference 

2153 Istanbul - Turkey Researcher 

3 
All India Commerce 

Conference 

2154 Bangalore / India Researcher 

4 ICEECSIT 2159 New-Delhi/India Researcher 

5 Workshop Entrepreneurship 2152 JMI University-India Participant 
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 يشبسن االداسح وااللزصبد/جبيؼخ انًىصم 2151 انُذوح انؼهًُخ انطالثُخ االونً 6 

 يشبسن االداسح وااللزصبد/جبيؼخ انًىصم 2155 ثبَُخانُذوح انؼهًُخ انطالثُخ ان 9

 يشبسن االداسح وااللزصبد/جبيؼخ انًىصم 2151 شاثؼخانُذوح انؼهًُخ انطالثُخ ان 1

 األخشي: األَشطخ انؼهًُخ عبثؼبا  

 خبسج انكهُخ م انكهُخاحد

  

  

  

  

 

 أو رطىَش انزؼهُىثبيُب: انًششوػبد انجحثُخ فً يجبل انزخصص نخذيخ انجُئخ وانًجزًغ  

 انغُخ انُشش يحم أعى انجحث د

5    

 انًحهُخ وانذونُخنهُئبد انؼهًُخ اػضىَخ  :ربعؼب 

 

 شهبداد انزمذَشوانجىائض ، كزت انشكشػبششاا:  

 انغُخ انجهخ انًبَحخ كزبة انشكش او انجبئضح أو انشهبدح انزمذَشَخ د

 5 عددكتب شكر  5
كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة المىصل
9002 

 9كتب شكر عدد  2
كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة المىصل
9000 
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 7كتب شكر عدد  3

كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة المىصل
9000 

 5كتب شكر عدد  4
كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة المىصل
9009 

 0كتب شكر عدد  5
كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة المىصل
9007 

 0كتب شكر عدد  6
كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة المىصل
9002 

 9009 دلهي/الهند-الجامعة الملية في الريادة شهادة مشاركة في ورشة عمل 9

 

 أو انًزشجًخ انكزت انًؤنفخ :ػشش ٌحبد 

 عُخ انُشش أعى انكزبة د
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 بدــانهغ ثبٍَ ػشش : 

 اللغة العربية .5

 اللغة االنكليزية .2

 

             

 


