
 

 

 ٔسارج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔذقٕٚى االداء
 

  

 

 حانذاذٛ جانظٛز
 

 

 

 

       عثذهللا ْاشى حًٕد٘ انثهّ    ى:ــــــــــاالطــ

 12/4/2895:دذارٚخ انًٛـال

 انًٕصم :يكاٌ انٕالدج

 يرشٔج  انحانح انشٔجٛح:

 ٔاحذ :ذد األٔالدــعـــ

 َظى انًعهٕياخ االدارٚح :صـصـخـرــان

 ذذرٚظٙ :ًُصةانـ

 يذرص يظاعذ :انذرجح انعهًٛح

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد عُٕاٌ انعًم:

 ْاذف انعًم:

  انًٕتاٚم:

 abdallaalbla@yahoo.com :كرزَٔٙاإلنانثزٚذ 

 :راتظ انصفحح انشخصٛح

 انرخصصاخ انًٓرى تٓا:

 

 

 



 

 

 ٔسارج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔذقٕٚى االداء
 

 انًؤْالخ انعهًٛح :أٔالا   

 

  : انرذرج انٕظٛفٙثاَٛاا  

 

 

 

 

 

 

 حانذرج

 انعهًٛح

 انرارٚخ حانكــهٛــــ حانجايع

 1009 االدارج ٔاالقرصاد انًٕصم تكانٕرٕٚص

 1022 االدارج ٔاالقرصاد انًٕصم انًاجظرٛز

    انذكرٕراِ

    أخزٖ

 انٗ -انفرزج يٍ  حانجٓ حانٕظٛف خ

 1021 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد شعثح انذراطاخ انعهٛا 2

 انٗ االٌ-1022 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد ذذرٚظٙ 1

2    

3    

4    

5    



 

 

 ٔسارج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔذقٕٚى االداء
 

 : انرذرٚض انجايعٙثانثاا   

 انٗ -يٍ  انفرزج انجايعح انجٓح )انًعٓذ / انكهٛح( خ

 انٗ االٌ-1022 انًٕصم كهٛح االدارج ٔاالقرصاد 2

1    

2    

3    

4    

5    

7    

9    

 

 قًد ترذرٚظٓا ٙ: انًقزراخ انذراطٛح انرراتعاا  

 انظُـــــح انًـــــادج انقظـــى خ

 1022 انثزيجح انًانٛح ٔانًصزفٛح 2

 1022 ذطثٛقاخ يانٛح تاطرخذاو انحاطٕب انًانٛح ٔانًصزفٛح 1

 Word ,power point 1023 انًانٛح ٔانًصزفٛح 2

 Excel 1023 انًانٛح ٔانًصزفٛح 3

 1027 انثزيجح انًانٛح انًانٛح ٔانًصزفٛح 4

 1027 ذقُٛح انًعهٕياخ ٔاالذصاالخ َظى انًعهٕياخ االدارٚح 5

 1029 قٕاعذ انثٛاَاخ انًانٛح ٔانًصزفٛح 7

 1029 انًعهٕياخ ٔاالذصاالخذقُٛح  َظى انًعهٕياخ االدارٚح 9

 



 

 

 ٔسارج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔذقٕٚى االداء
 

 عهٛٓا دانرٙ أشزف( انًاجظرٛز رطائم ،اطزٔحاخ انذكرٕراِ)خايظاا:   

 انظُــح ىـــانقظ األطزٔحح أٔ انزطانح اطى خ

2    

1    

2    

3    

4    

5    

7    

 

 فٛٓا دانرٙ شاركانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًزاخ طادطاا:  

 َٕع انًشاركح  اَعقادْايكاٌ  انظُــح انعُٕاٌ خ

) تحث / تٕطرز 

 حضٕر(

انثُٛح انرحرٛح نرقُٛح  2

 انًعهٕياخ ٔاالذصاالخ

 تاحث انظهًٛاَٛح 1023

انحكٕيح االنكرزَٔٛح  1

 ٔاالداء انرُظًٛٙ

 ٚاحث كزتالء 1029

فٙ  itكفاءج اطرخذاو  2

 راص انًال انثشز٘

 تاحث تغذاد 1029

 انرظٕٚقيُصاخ  3

  االنكرزَٔٛح

 ٔرقح عًم جايعح انًٕصم 1029

 تاحث انًٕصم 1022 ذقُٛاخ انًشاركح تانًعزفح 4

 

 األخرى:ًاألنشطةًالعلمٌةًسابعا ً 



 

 

 ٔسارج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔذقٕٚى االداء
 

  

 خارجًالكلٌة لًالكلٌةاحد

  

  

  

  

 

 

أوًتطوٌرًثامنا:ًالمشروعاتًالبحثٌةًفىًمجالًالتخصصًلخدمةًالبٌئةًوالمجتمعً 

 التعلٌم

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1 

دور انجاهسيت اإلنكخرونيت العخماد حطبيقاث انبنىك 

 اإلنكخرونيت: دراست

 اسخطالعيت في مصرف انمىصم نهخنميت واالسخثمار

المجمة العراقية لتكنموجيا 
 8102 المعمومات

2 

 انعكاساث جىدة انمعهىماث في إدارة األزماث

دراست اسخطالعيت في مركس انعمهياث وانبنً انخحخيت/خهيت 

 انكىارد في نينىيإدارة 

 اإلداريت نهعهىو حكريج مجهت

 8102 واالقخصاديت

3 

إسهاو انحىسبت انسحابيت في حعسيس مساراث اسخراحيجيت 

 انمحيط األزرق

دراست اسخطالعيت آلراء عينت من انعامهين في شركت زين 

 نالحصاالث

 اإلداريت نهعهىو حكريج مجهت

 8102 واالقخصاديت

4 

 االداء تحسٌن على االلكترونٌة الحكومة تطبٌق اثر دراسة
 المنظمً

 مدٌرٌة فً العاملٌن من عٌنة آلراء تحلٌلٌة استطالعٌة دراسة
 اربٌل جوازات

 مجهت كربالء نهعهىو االداريت

8102 

ً
 رأس فً ودورها واالتصاالت المعلومات تقانة استخدام كفاءة

 البشري المال
 الموصل جامعة فً عٌنة آلراء استطالعٌة دراسة

/مؤحمر انجامعت مقبىل نهنشر

 8102 انخقنيت انىسطً

 

 لهٌئاتًالعلمٌةًالمحلٌةًوالدولٌةاعضوٌةًً:تاسعا 



 

 

 ٔسارج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔذقٕٚى االداء
 

 1.  

2.  

3.  

 

 

 شهاداتًالتقدٌروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 السنة الجهةًالمانحة كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةًالتقدٌرٌة ت

 كلٌة االدارة لجنة تسجٌل الدراسات العلٌا 2

 واالقتصاد
8108 

كلٌة االدارة  الدوام اٌام العطل 1

 واالقتصاد
8102 

كلٌة االدارة  اشراف تدرٌب الصٌفً 2

 واالقتصاد
8102 

كلٌة االدارة  لجنة امتحانٌة 3

 واالقتصاد
8102 

كلٌة االدارة  لجنة امتحانٌة 4

 واالقتصاد
8107 

كلٌة االدارة  تنظٌم الجارتات 5

 واالقتصاد
8102 

كلٌة االدارة  المشاركة فً بسمة ٌتٌم 7

 واالقتصاد
8102 

كلٌة االدارة  تجهٌز مختبرات الحاسوب 9

 واالقتصاد
8102 

 8102 كلٌة االداب شهادة المشاركة فً دورة سالمة اللغة العربٌة 8

 8102 جامعة الموصل شهادة طرائق تدرٌس 20

 8102 جامعة كربالء شهادة المشاركة بالمؤتمر 22

 8102 دائرة صحة نٌنوى شهادة مشاركة بالمؤتمر 21

جامعة التنمٌة  شهادة المشاركة بالمؤتمر 22

 البشرٌة
8102 

 8102 قسم التسوٌق شهادة المشاركة بالندوة العلمٌة 23

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 



 

 

 ٔسارج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

 جايعح انًٕصم

 كهٛح االدارج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔذقٕٚى االداء
 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت 

0   

8   

2   

2   

5   

6   

 

 اتــاللغًثانًًعشرً: 

 انعربيت .2

1.  

2.  

             

 .CDٚرى ذظهٛى َظخح عهٗ يالحظح: 


