
 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

         االء وضبح يحًىد ثببج  ى:ــــــــــاالطــ

 02/20/2790 :دحبرَخ انًُـال

 انًىصم :يكبٌ انىالدة

 يخشوجت  انحبنت انشوجُت:

 3 :ذد األوالدــػـــ

 يحبطبت :صـصـخـخــان

 :ًُصبانـ

 يذرص يظبػذ :انذرجت انؼهًُت

 / قظى انًحبطبتجبيؼت انًىصم / كهُت االدارة واالقخصبد ػُىاٌ انؼًم:

 هبحف انؼًم:

     29902804070     انًىببَم:

 alaa thabet72 @ yahoo.com .         كخزوٍَاإلنانبزَذ 

 :رابظ انصفحت انشخصُت

 انخخصصبث انًهخى بهب:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 انًؤهالث انؼهًُت :أوالا   

 

ا     انخذرج انىظُفٍ: ثبَُب

 

 

 

 

 

 

 تانذرج

 انؼهًُت

 انخبرَخ تانكــهُــــ تانجبيؼ

 07/4/2770 دارة واالقخصبدكهُت اال انًىصم بكبنىرَىص

 22/9/0222 كهُت االدارة واالقخصبد انًىصم انًبجظخُز

    انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 2778 -2770 كهُت االدارة واالقخصبد يؼبوٌ يحبطب 2

 0224 -0220 كهُت االدارة واالقخصبد يؼبوٌ يحبطب 0

 0222 -0224 كهُت االدارة واالقخصبد يؼبوٌ ببحث 3

 0228 -0222 كهُت االدارة واالقخصبد حذرَظُت 0

0    

4    



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد
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ا     : انخذرَض انجبيؼٍثبنثب

 انً -يٍ  انفخزة انجبيؼت انجهت )انًؼهذ / انكهُت( ث

 0228 -0222 انًىصم واالقخصبداالدارة كهُت  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قًج بخذرَظهب ٍ: انًقزراث انذراطُت انخرابؼب

 انظُـــــت انًـــــبدة انقظـــى ث

2 
ادارة قظى انًحبطبت وفظى 

 اػًبل

يحبطبت ، يخخصصت ػًهٍ َظى يحبطبُت 

 يحبطبت يببدي  ،حكبنُف ػًهٍ 
0222- 0222  

 0220 -0222 يببدي يحبطبت ادارة اػًبلقظى  0

 0223 -0220 يحبطبت يببدي ، ضزَبُت  تيحبطب انًحبطبت وادارة اػًبل 3

0 
ػهىو قظى انًحبطبت وقظى 

 يبنُت ويصزفُت
 0220 -0223 انًحبطبت االدارَت، يحبطبت انخكبنُف 

0 
ادارة قظى وانًحبطبت قظى 

 اػًبل
 0229 -0224 يحبطبت حكبنُف ،  ضزَبُتيحبطبت  

 0228-0229 يحبطبت انخكبنُف انًحبطبتقظى  4

9    



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ
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ا:    ػهُهب جانخٍ أشزف( انًبجظخُز رطبئم ،اطزوحبث انذكخىراِ)خبيظب

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطبنت اطى ث

2    

0    

3    

0    

0    

 

ا:    فُهب جانخٍ شبركانؼهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طبدطب

 َىع انًشبركت  اَؼقبدهبيكبٌ  انظُــت انؼُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

انؼهًٍ انظُىٌ )رؤَت طخزاحُجُت نهىاقغ ًؤحًز ان 1

  (واَؼكبطبحهب ػهً االطخثًبرانخذيٍ فٍ انؼزاق 
0222 

/كهُت جبيؼت انًىصم 

 االدارة واالقخصبد
 ببحث

2 
االطبنُب انحذَثت فٍ انًجبل َذوة كهُت انحذببء)

انُظزٌ وانخطبُقٍ نهًحبطبت االدارَت ويحبطبت 

 (انخكبنُف وكُفُت اطخخذايهب وحطىَؼب فٍ انبُئت

 انؼزاقُت 

 ببحث كهُت انحذببء انجبيؼت 0223

حطىَز انخًزَض فٍ انؼزاق َذوة كهُت انخًزَض ) 3

 (........يهًت وطُُت

0223 
/ كهُت جبيؼت انًىصم

 انخًزَض

 ببحث

يؤحًز جبيؼت كىَب )االدارة فٍ انؼزاق بٍُ انىاقغ  0

 وانًظخقبم(

0229 
–جبيؼت كىَب/اربُم 

 كىردطخبٌ انؼزاق

 ببحث

4 
)االطخثًبر وانخًىَم فٍ  انؼهًٍ انثبنث ًؤحًزان

افبق انخطىَز ويؼىقبث يحبفظت صالح انذٍَ 

 انخُفُذ

0228 
كهُت االدارة 

 حكزَججبيؼت واالقخصبد/
 ببحث

)انكهزببء خذيت  ادارة االػًبلورشت ػًم قظى  5

 وجببَت(
0228 

/كهُت جبيؼت انًىصم

  االدارة واالقخصبد

 ببحث
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 6     

7     

 األخرى5ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  مـاقشةذحبوثذخترجذرؾيةذادلرحؾةذالرابعةذلؾدرادةذالصياحقةذوادلدائقةذ-1

  اجلارتاتجلـةذتوحقدذذ-2

  امًحانقهجلـةذذ-3

  جلـةذالًدروبذالصقػيذ-4

 

 أوذتطوورذالًعؾقمجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذذيفثامـا5ذادلشروعاتذاليحٌقةذ 

 الدـة الـشرذحمل اليحثذأدم ت

1 

ذؾقاتذيفذخػضذالًؽؾػةذذذاثرذاعًؿادذمـفجذاعادةذهـددةذالعؿ

بالًطيققذعؾىذالشركةذالورـقةذلصـاعاتذاالثاثذادلـزليذيفذ

 نقـوى.ذحمافظةذ

 

 2011 جمؾةذتـؿقةذالرافدون

2 
اثرذتؼـقةذادلعؾوماتذعؾىذنظامذالرقابةذالداخؾقةذلؾـفوضذباداءذ

ذالوحداتذاخلدمقة.

وقائعذادلؤمترذالدـويذلؽؾقةذ

 االدارةذواالقًصادذجامعةذادلوصل

2011 

ذ2012ذوقائعذادلؤمترذالعؾؿيذجلامعةذكوواذتؽاملذاحلوكؿةذوادلؼارنةذادلرجعقةذلًؼوومذاالداءذ3

3 
االفصاحذعنذراسذادلالذالػؽريذوفقذادلعقارذاحملاديبذالدوليذ

AIS 38. 

وقائعذادلؤمترذالعؾؿيذالٌالثذ

االدارةذواالقًصادذجامعةذلؽؾقةذ

 تؽروت

2013 

 

 هلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضووةذذ5تادعا 
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 1.  

2.  

3.  

 

 ذفاداتذالًؼدورواجلوائزذ،ذكًبذالشؽرعاذرًا5ذ 

كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذ ت

 الًؼدوروة

 الدـة اجلفةذادلاحنة

 22/12/2011 4/3/12324كؾقةذاالدارةذواالقًصادذ العؿقد 2

 20/12/2012 4/3/13401كؾقةذاالدارةذواالقًصادذ العؿقد 0

 14/12/2013 4/3/13224كؾقةذاالدارةذواالقًصادذ العؿقد 3

 12/2/2013 4/3/1410كؾقةذاالدارةذواالقًصادذ العؿقد 0

ذ13/4/2012ذ1242كؾقةذاالدارةذواالقًصادذرذكذدذ/ذالعؿقد 

ذ24/12/2012ذ4/10/1144جامعةذادلوصلذذرئقسذاجلامعة 0

ذ3/4/2013ذ4/3/2102كؾقةذاالدارةذواالقًصادذذالعؿقد 4

ذ2/2/2013ذ4/3/4221كؾقةذاالدارةذواالقًصادذذالعؿقد 9

ذ2/2/2013ذ4/3/4211كؾقةذاالدارةذواالقًصادذذالعؿقد 8

 أوذادلرتمجةذالؽًبذادلؤلػةذ5عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   

3   

4   



 

 

 وسارة انخؼهُى انؼبنٍ وانبحث انؼهًٍ

 جبيؼت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجىدة وحقىَى االداء
 

 5   

6   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ5 

2.  

0.  

3.  

             

 .CDَخى حظهُى َظخت ػهً يالحظت: 


