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 حانذاذي جانظيز
 

 

 

 

          حال طايي خضيز دمحم ى:ــــــــــاالطــ

 0991/  7/  9 :دذاريخ انًيـال

 انًٕصم :يكاٌ انٕالدج

 ػشتاء  انحانح انشٔجيح:

 :ذد األٔالدــػـــ

 ادارج يانيح :صـصـخـرــان

 يظؤٔنح شؼثح انرقاػذ  ٔاالقظاو انذاخهيح نهطانثاخ يٕقغ كزكٕك  :ًُصةانـ

 يذرص :انذرجح انؼهًيح

 جايؼح انًٕصم ػُٕاٌ انؼًم:

 ْاذف انؼًم:

 17717170700 انًٕتايم:

 halla4950@gmail :كرزَٔياإلنانثزيذ 

 :راتظ انصفحح انشخصيح

 انؼهٕو انًانيح  انرخصصاخ انًٓرى تٓا:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 انًؤْالخ انؼهًيح :أٔالا   

 

ا     : انرذرج انٕظيفيثاَيا

 

 

 

 

 

 

 حانذرج

 انؼهًيح

 انراريخ حانكــهيــــ حانجايؼ

    تكانٕريٕص

    انًاجظريز

 7100/  7/  07 االدارج ٔاالقرصاد انًٕصم انذكرٕراِ

    أخزٖ

 انٗ -يٍ  انفرزج حانجٓ حانٕظيف خ
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ا     : انرذريض انجايؼيثانثا

 انٗ -يٍ  انفرزج انجايؼح انجٓح )انًؼٓذ / انكهيح( خ

 7116_  7110 دْٕك كهيح االدارج ٔاالقرصاد 1

 _ نحذ االٌ 7116 انًٕصم كهيح االدارج ٔاالقرصاد 2
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ا    قًد ترذريظٓا ي: انًقزراخ انذراطيح انرراتؼا

 انظُـــــح انًـــــادج انقظـــى خ

 _ ٔنحذ اال7110ٌ ادارج يانيح ػهٕو يانيح ٔيصزفيح 0

 7119_  7110 يثادئ ادارج ػهٕو يانيح ٔيصزفيح  7

 7119_  7117 ادارج يانيح ادارج صُاػيح  7

 7109_  7107 ادارج يانيح ادارج صُاػيح 0

 7106_  7100 ٔطزق تحث ػًهياخ يصزفيح ػهٕو يانيح 0

 7100_   7107 ادارج يانيح ادارج اػًال 6

 انظُح انحانيح دتهٕو ادارج يانيح ػهٕو يانيح 7
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ا:     ػهيٓا دانري أشزف( انًاجظريز رطائم ،اطزٔحاخ انذكرٕراِ)خايظا

 انظُــح ىـــانقظ األطزٔحح أٔ انزطانح اطى خ
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ا:    فيٓا دانري شاركانؼهًيح ٔانُذٔاخ انًؤذًزاخ طادطا

 َٕع انًشاركح  اَؼقادْايكاٌ  انظُــح انؼُٕاٌ خ

) تحث / تٕطرز 

 حضٕر(

 تاحثّ االردٌ 7119 يؤذًز جايؼح انشيرَٕح 1

يؤذًز كهيح االدارج  2

 ٔٔاالقرصاد

 تاحثّ انؼزاق 7107

 تاحثّ انؼزاق 7100 يؤذًز انرًُيح انثشزيح 3

 تاحثّ انؼزاق 7109 يؤذًز جايؼح تغذاد 4

 تاحثح انؼزاق 7109 يؤذًز َقاتح انًحظثيٍ 5

 تاحثح انؼزاق 7109 يؤذًز جايؼح االَثار 6

 تاحثح انؼزاق 7109 يؤذًز جايؼح انكراب 7
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 األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا  

 

 خارجّالؽؾقة لّالؽؾقةاحد

 مِؤولةّاالقِامّالداخيؾقةّلؾطالياتّموقعّكركوك عضوةّيفّالؾٍانّاالمًَانقة

 مِؤولةّذعيةّالًؼاعدّيفّالرئادىة 

 عضوةّيفّجلـةّزوارةّذفداءّاالرهابّموقعّكركوك 

  

 

 

 الًعؾقمأوّتطوورّثامـا:ّاملشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت
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 هلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةاعضووةّّ:تادعا 
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 ذفاداتّالًؼدورواجلوائزّ،ّكًبّالشؽرعاذرًا:ّ 

 الِـة اجلفةّاملاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت

 5108_5105 جامعة املوصل كتب رئيس جامعة 7 0

 5106 جامعة تلعفر كتاب رئيس جامعة تلعفر 7

 5107 وزارة التعليم كتاب رئيس جهاز االشراف والتقويم يف الوزارة 7
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 أوّاملرتمجةّالؽًبّاملؤلػةّ:عشرّيحاد 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت
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 اتــالؾغّثانيّعشرّ: 

 العربية .0

 االنكليزية .7
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 .CDيرى ذظهيى َظخح ػهٗ يالحظح: 


