
 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىطم

 كهُخ االدارح وااللزظبد

   شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

  

 

 خانذارُ حانظُز
 

 

 

 

      يحًذ ػجذانزساق يحًذ ػضًبٌ حًى خهُم     ى:ــــــــــاالطــ

 1/3/1891 :دربرَخ انًُـال

 انؼزاق /َُُىي :يكبٌ انىالدح

 يزشوط  انحبنخ انشوعُخ:

 اصُبٌ :ذد األوالدــػـــ

 َظى يؼهىيبد ادارَخ :ضـظـخـزــان

 :ًُظتانـ

 يذرص يظبػذ :انذرعخ انؼهًُخ

 عبيؼخ انًىطم ػُىاٌ انؼًم:

 هبرف انؼًم:

  انًىثبَم:

    yahoo.com18291mohammedhamokhalil@ :كززوٍَاإلنانجزَذ 

   :راثظ انظفحخ انشخظُخ

 , َظى انًؼهىيبد.َظى يؼهىيبد ادارَخ , ركُىنىعُب انًؼهىيبد, ادارح األػًبل  انزخظظبد انًهزى ثهب:

 

 

 
 

mailto:mohammedhamokhalil19483@yahoo.com


 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىطم

 كهُخ االدارح وااللزظبد

   شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

 انًؤهالد انؼهًُخ :أوالا   

 

  : انزذرط انىظُفٍصبَُبا  

 : انزذرَض انغبيؼٍصبنضبا  

 انً -يٍ  انفززح انغبيؼخ انغهخ )انًؼهذ / انكهُخ( د

 نحذ االٌ  0212 انًىطم  كهُخ االدارح وااللزظبد 1

 لًذ ثزذرَظهب ٍ: انًمزراد انذراطُخ انزراثؼبا  

 خانذرع

 انؼهًُخ

 انزبرَخ خانكــهُــــ خانغبيؼ

 0224 وااللزظبداالدارح  انًىطم ثكبنىرَىص

 انًبعظزُز
االكبدًَُخ انؼزثُخ نهؼهىو 

 انًبنُخ وانًظزفُخ
 0229 ركُىنىعُب انًؼهىيبد

    انذكزىراِ

    أخزي

 انً -انفززح يٍ  خانغه خانىظُف د

كهُخ االدارح وااللزظبدلظى َظى انًؼىيبد  رذرَظٍ 1

 االدارَخ

 ونحذ االٌ 02/12/0212

 0211-0211 كهُخ االدارح وااللزظبد وانًؼهىيبرُخيظؤول وحذح انزخطُظ  0

 انظُـــــخ انًـــــبدح انمظـــى د

 0212/0211 اطبطُبد انحبطىة انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 1

انىورد, ثزَبيظ يؼبنظ انُظىص ثزَبيظ  انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 0

 انجىرثىَُذػزع انشزائح 

0212/0211 



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ
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 0212/0211 ثزَبيظ االكظم انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 1 

 0210/0211 لزاءاد فٍ َظى انًؼهىيبد االدارَخ َظى انًؼهىيبد االدارَخ 2

 0210/0211 اطبطُبد انحبطىة انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 3

 انىورد, ثزَبيظيؼبنظ انُظىص ثزَبيظ  انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 4

 انجىرثىَُذ ػزع انشزائح

0210/0211 

 0211/0212 ركُىنىعُب انًؼهىيبد /انحًذاَُخادارح االػًبل 2

ادارح االػًبل  9

 وانًحبطجخ/انحًذاَُخ

 0211/0212 اطبطُبد انحبطىة

لظى ادارح االػًبل  8

 وانًحبطجخ/انحًذاَُخ

 0211/0212 انىوردثزَبيظ يؼبنظ انُظىص 

 0211/0212 ضكظلىاػذ ثُبَبد ا لظى ادارح االػًبل انحًذاَُخ 12

 0211/0212 االكظمثزَبيظ  لظى انًحبطجخ انحًذاَُخ 11

ادارح االػًبل  لظى 10

 وانًحبطجخ/انحًذاَُخ

 0211/0212 دًَمزاطُخ وحمىق اَظبٌ

لظى ادارح االػًبل عبيؼخ  11

 انًىطم وانحًذاَُخ

 0212/0213 ركُىنىعُب انًؼهىيبد

لظى ادارح االػًبل عبيؼخ  12

 انًىطم وانحًذاَُخ

QSB 0212/0213 

 QSB 0212/0213 لظى ادارح طُبػُخ 13

 0213/0214 رحهُم ورظًُى انُظى االدارَخَظى انًؼهىيبد  14

 0213/0214 ادارح انًؼزفخ َظى انًؼهىيبد االدارَخ 12

 0213/0214 انزظىَك االنكززوٍَ انزظىَكادارح  19

 0213/0214 كظضا لىاػذ ثُبَبد انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 18

 0213/0214 ثزَبيظ االكظض ادارح االػًبل 02
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 ػهُهب ذانزٍ أشزف( انًبعظزُز رطبئم ,اطزوحبد انذكزىراِ)خبيظبا:  

 انظُــخ ىـــانمظ األطزوحخ أو انزطبنخ اطى د

1    

0    

 فُهب ذانزٍ شبركانؼهًُخ وانُذواد انًؤرًزاد طبدطبا:  

 َىع انًشبركخ  اَؼمبدهبيكبٌ  انظُــخ انؼُىاٌ د

) ثحش / ثىطزز 

 حضىر(

 يشاركت بحثُت ءاالدرٌ / جايؼت انزرقا 2002 انًؤتًر انؼهًٍ اندونٍ انسادس 1

 انرابغ انًؤتًر انؼهًٍ اندونٍ 2

 

انؼهىو االردٌ/ جايؼت  2012

 انتطبُقُت

 يشاركت بحثُت

انسُىٌ  انًؤتًر انؼهًٍ اندونٍ 3

 انثاٍَ ػشر

 يشاركت بحثُت االردٌ/ جايؼت انزَتىَت 2013

 0214/0212 يمذيخ فٍ َظى انًؼهىيبد االدارَخ االدارَخَظى انًؼهىيبد  01

 0214/0212 ادارح انًؼزفخ َظى انًؼهىيبد االدارَخ 00

 0214/0212 رحهُم ورظًُى َظى َظى انًؼهىيبد االدارَخ 01

 0214/0212 َظى دػى انمزار َظى انًؼهىيبد االدارَخ 02

 0214/0212 كظضا لىاػذ ثُبَبد انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 03

 0214/0212 كظضلىاػذ ثُبَبد ا ادارح االػًبل 04

 0214/0212 رطجُمبد ثزيغُخ فٍ انًحبطجخ انًحبطجخ انحًذاَُخ 02

 0214/0212 كظضلىاػذ ثُبَبد ا ادارح اػًبل /انحًذاَُخ 09

 0214/0212 ركُىنىعُب انًؼهىيبد ادارح اػًبل /انحًذاَُخ 08

 0214/0212 يجبدئ انجزيغخ ادارح اػًبل /انحًذاَُخ 12

 E 0212/0219لزاءاد فٍ َظى انًؼهىيبد االدارَخ  َظى انًؼهىيبد االدارَخ 11

 0212/0219 يجبدئ انجزيغخ انؼهىو انًبنُخ وانًظزفُخ 10
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االردٌ/ انجايؼت االساليُت  2013 انًؤتًر انؼهًٍ اندونٍ 4

 انؼانًُت

 يشاركت بحثُت

 بحثُتيشاركت  كهُت انكىث انجايؼت 2012 انًؤتًر انؼهًٍ اندونٍ األول 5

انًؤتًر انؼهًٍ األول ندائرة انتؼهُى  6

 انجايؼٍ األههٍ

 يشاركت بحثُت بغداد 2012

يؤتًر انتؼهُى انؼانٍ فٍ انىطٍ  2

 انؼربٍ

 يشاركت بحثُت االردٌ/جايؼت انزرقاء 2012

 يشاركت بحثُت كربالءانؼراق/جايؼت  2012 انًؤتًر انؼهًٍ اندونٍ انؼاشر 2

 يشاركت بحثُت بغداد/انجايؼت انؼراقُت 2012 انثانثانًؤتًر انؼهًٍ  9

 يشاركت بحثُت انكهُت انتقُُت االدارَت/ بغداد 2012 انًؤتًر انؼهًٍ انرابغ 10

 االػداد كهُت االدارة واالقتصاد 2011 قسى َظى انًؼهىياث االدارَتَدوة  11

 االػداد واالشراف واالقتصادكهُت االدارة  2012 قسى َظى انًؼهىياث االدارَتَدوة  12

 االػداد واالشراف كهُت االدارة واالقتصاد 2012 قسى َظى انًؼهىياث االدارَتَدوة  13

َدوة ػهًُت بؼُىاٌ رسائم انً انتؼهُى  14

 يٍ وجهت َظر اكادًٍَ يتًُز

 حضىر كهُت انتربُت االساسُت 2012

َدوة بؼُىاٌ كُف ًٍَُ االبداع ندي  15

برايج واستراتُجُاث  -طهبت انجايؼت 

 فٍ انتفكُر االبداػٍ

 حضىر كهُت انتربُت االساسُت 2012

 

 األخزي: األَشطخ انؼهًُخ طبثؼبا  

 خبرط انكهُخ م انكهُخاحد

 انًشبركخ فٍ دوراد انزؼهُى انًظزًز انًشبركخ فٍ انظًُزاد انًُؼمذح داخم انمظى

  حضىر يُبلشبد طهجخ انذراطبد انؼهُب فٍ انكهُخ

  االشزاف ػهً ثحىس طهجخ انًزحهخ انزاثؼخ

  االشزاف ػهً انزذرَت انظُفٍ نهطالة

  انًشبركخ فٍ دوراد انزؼهُى انًظزًز



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىطم

 كهُخ االدارح وااللزظبد
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 أو رطىَز انزؼهُىصبيُب: انًشزوػبد انجحضُخ فً يغبل انزخظض نخذيخ انجُئخ وانًغزًغ  

 انظُخ انُشز يحم أطى انجحش د

إطززارُغُبد  دػىودورهب فٍ  دارَخإلَظى انًؼهىيبد ا 1

 اطزذايخ انشزكبد انظغُزح وانًزىططخ

 ِدراطخ اطزطالػُخ فٍ ػُُخ يٍ شزكبد رؼجئخ انًُب

 فٍ إلهُى كىردطزبٌ انؼزاق انًؼذَُخ

عبيؼخ انًىطم / يغهخ 

 رًُُخ انزافذٍَ

0219 

رأصُز فبػهُخ َظى انًؼهىيبد االدارَخ فٍ رؼشَش ػًهُخ  0

دراطخ اطزطالػُخ فٍ ػُُخ  –طُغ انمزاراد االدارَخ 

 يٍ انًظبرف انزغبرَخ فٍ انؼزاق

انغبيؼخ انًظزُظزَخ / 

 يغهخ االدارح وااللزظبد

0219 

 نهُئبد انؼهًُخ انًحهُخ وانذونُخاػضىَخ  :ربطؼب 

1.  

2.  

 شهبداد انزمذَزوانغىائش , كزت انشكزػبشزاا:  

 انظُخ انغهخ انًبَحخ كزبة انشكز او انغبئشح أو انشهبدح انزمذَزَخ د

انظُذ وسَز انزؼهُى  كزبة شكز ورمذَز 1

 انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

ثزبرَخ  1191

12/0/0219 

انظُذ رئُض عبيؼخ  كزبة شكز ورمذَز 0

 انًىطم

8/12/4112 

ثزبرَخ 

04/1/0219 

 8/12/1244 رئُض عبيؼخ انًىطم كزبة شكز ورمذَز 1

ثزبرَخ 

12/1/0219 

االدارح ػًُذ كهُخ  كزبة شكز ورمذَز 2

 وااللزظبد

8/1/0292 

ثزبرَخ 

14/2/0219 



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىطم

 كهُخ االدارح وااللزظبد

   شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 3 

 وااللزظبد

8/1/0420 

ثزبرَخ 

9/2/0219 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 4

 وااللزظبد

8/1/2139 

ثزبرَخ 

12/2/0219 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 2

 وااللزظبد

8/1/3138 

ثزبرَخ 

9/9/0219 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 9

 وااللزظبد

8/1/0223 

ثزبرَخ 

02/10/0212 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 8

 وااللزظبد

8/1/11208 

ثزبرَخ 

18/10/0211 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 12

 وااللزظبد

8/1/11824 

ثزبرَخ 

02/10/0210 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 11

 وااللزظبد

8/1/1132 

ثزبرَخ 

11/0/0210 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 10

 وااللزظبد

8/1/1022 

ثزبرَخ 

13/3/0210 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 11

 وااللزظبد

8/1/2299 

ثزبرَخ 

03/4/0210 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 12

 وااللزظبد

8/1/2141 

ثزبرَخ 

12/8/0210 



 

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىطم

 كهُخ االدارح وااللزظبد

   شؼجخ ضًبٌ انغىدح ورمىَى االداء
 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 13 

 وااللزظبد

8/1/11484 

ثزبرَخ 

1/10/0210 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 14

 وااللزظبد

8/1/10922 

ثزبرَخ 

02/10/0211 

ػًُذ كهُخ االدارح  كزبة شكز ورمذَز 12

 وااللزظبد

8/1/10122 

ثزبرَخ 

9/10/0211 

 

 أو انًززعًخ انكزت انًؤنفخ :ػشز ٌحبد 

 طُخ انُشز أطى انكزبة د

1   

 

 بدــانهغ صبٍَ ػشز : 

 انهغخ انؼزثُخ  )انهغخ األو(. .1

 انهغخ االَكهشَخ .0

           


