
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 

 

        عبذ انحُانٍ ايُز حاسو عبذ انزحًٍ  ى:ــــــــــاالطــ

 01/01/0791 :دحارَخ انًُـال

 بغذاد :يكاٌ انىالدة

 يخشوج  انحانت انشوجُت:

 4:ذد األوالدــعـــ

 يحاطبت:صـصـخـخــان

 :ًُصبانـ

 يظاعذ يذرص :انذرجت انعهًُت

 /لظى انعهىو انًانُت وانًصزفُت/ كهُت االدارة وااللخصادمجايعت انًىص عُىاٌ انعًم:

 هاحف انعًم:

 19941119740 انًىباَم:

 ameer.haz@yahoo.com :كخزوٍَاإلنانبزَذ 

 :انصفحت انشخصُترابظ 

 يحاطبت يانُت وحذلُك انخخصصاث انًهخى بها:

 

 

 

 
 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 انًؤهالث انعهًُت :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظُفٍثاَُا

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهًُت

 انخارَخ تانكــهُــــ تانجايع

 5111-5117 ادارة والخصاد انًظخُصزَت بكانىرَىص

 5101-5107 انًال واالعًالادارة  انبُج-ال انًاجظخُز

    انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 5101-5119 ادارة والخصاد يظاعذ باحث 0

 5102-5101 ادارة والخصاد باحث 5

 5107-5102 إدارة والخصاد باحث الذو 2

 نحذ االٌ 5101 إدارة والخصاد حذرَظٍ 4

 5109-5101 رئاطت جايعت انًىصم يظؤول شعبت انًىاسَت 7

 5101-5109 رئاطت جايعت انًىصم خىحُذيظؤول شعبت ان 1

9    



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

ا     : انخذرَض انجايعٍثانثا

 انً –يٍ  انفخزة انجايعت )انًعهذ / انكهُت(انجهت  ث

 نحذ االٌ-5101 انًىصم ادارة والخصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    لًج بخذرَظها ٍ: انًمزراث انذراطُت انخرابعا

 انظُـــــت انًـــــادة انمظـــى ث

 5109-5101 يحاطبت حكىيُت انًحاطبت 0

 5101-5109 يبادي يحاطبت انصُاعُتاإلدارة  5

 5107-5101 يبادي يحاطبت اإلدارة انصُاعُت 2

 5107-5101 حذلُك ورلابت انعهىو انًانُت وانًصزفُت 4

7    

1    

9    

 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

ا:     عهُها جانخٍ أشزف( انًاجظخُز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراِ)خايظا

 انظُــت ىـــانمظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث

0    

5    

2    

4    

7    

1    

9    

 

ا:    فُها جانخٍ شاركانعهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طادطا

 َىع انًشاركت  اَعمادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

1 

يظاهًت انبُك انًزكشٌ 

فٍ حُشُظ انعًم انًصزفٍ 

 وحعشَش انثمت انًصزفُت

5107 

كهُت االدارة 

/عهىو وااللخصاد

  يانُت ويصزفُت

احذ اعضاء نجُت 

 االطخمبال 

2 

افاق حطؤَز يهُت 

انًحاطبت وانخذلُك فٍ 

ضؤء انًظخجذاث 

 االلخصادَت انحذَثت

5101 

كهُت االدارة 

 وااللخصاد /يحاطبت

يشاركت بىرلت 

 عًم



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 

3 

ححذَاث عًم انًُظًاث 

انعزالُت فٍ ظم يخطهباث 

انبًُ انخحخُت وانخًُُت 

 االلخصادَت

5105 

كهُت االدارة 

 وااللخصاد

احذ اعضاء 

 انهجاٌ

4     

5     

6     

7     

 

 

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 ادلشاركةذيفذاحلؾؼاتذالـؼاذقة
ورذةذعؿلذيفذالقةذالـشرذيفذاجملالتذالعادلقةذذاتذ

 معاملذالتأثري

  ارازذالبحوث

  حبوثذالطؾبةاالذرافذعؾىذ

  دورةذدالمةذالؾغةذالعربقة

 

 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ  

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 كتاب شكر 0
امللحق الثقايف العراقي 

 باالردن
5102 

 5103 رئيس اجلامعة كتاب شكر 5

 5103 رئيس اجلامعة كتاب شكر 2

 5104 رئيس اجلامعة كتاب شكر 4

 5104 رئيس اجلامعة كتاب شكر 7

 5105 مساعد رئيس اجلامعة كتاب شكر 1

 5101-5114 عميد الكلية 01عدد  كتاب شكر 9

 5106 عميد الكلية شهادة تقديرية 1

 5105 عميد الكلية شهادة تقديرية 7

 5105 عميد الكلية شهادة تقديرية 01

 

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

5   

3   

1   



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 2   

3   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 االنكليزية .0

5.  

2.  

             

 .CDَخى حظهُى َظخت عهً يالحظت: 


