
 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 جاهعت الوىصل

 االدارة وااللخصاد كلُت

   شعبت ضواى الجىدة وحمىَن االداء
 

  
 

 تالذاحُ ةالظُز
 

 

 

 

      عبذالىاحذ غاسٌ دمحم حظُي     ن:ــــــــــاالطــ

 3/01/0893 :دحارَخ الوُـال

 الوىصل -ربُعت  :هكاى الىالدة

 هخشوج  الحالت الشوجُت:

 4 :ذد األوالدــعـــ

 هحاطبت هالُت وحذلُك الحظاباث :صـصـخـخــال

 :وٌصبالـ

 هذرص :الذرجت العلوُت

 جاهعت الوىصل / كلُت االدارة وااللخصاد عٌىاى العول:

  هاحف العول:

 10041956080 الوىباَل:

 abdgn1983@gmail.com :كخزوًٍاإللالبزَذ 

 :رابظ الصفحت الشخصُت

 الوحاطبت  الخخصصاث الوهخن بها:

 

 

 



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 جاهعت الوىصل

 االدارة وااللخصاد كلُت

   شعبت ضواى الجىدة وحمىَن االداء
 

 الوؤهالث العلوُت :أوالا   

 

ا     : الخذرج الىظُفٍثاًُا

 

 

 

 

 

 

 تالذرج

 العلوُت

 الخارَخ تالكــلُــــ تالجاهع

 06/0/6116 االدارة وااللخصاد الوىصل بكالىرَىص

 00/0/6106 االدارة وااللخصاد الوىصل الواجظخُز

    الذكخىراٍ

    أخزي

 الً -الفخزة هي  تالجه تالىظُف ث

 6106-6110 جاهعت الوىصل هظاعذ باحث 0

 6109 -6106 جاهعت الوىصل هذرص هظاعذ 6

 6109 جاهعت الوىصل هذرص 3

4    

5    

6    



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 جاهعت الوىصل

 االدارة وااللخصاد كلُت

   شعبت ضواى الجىدة وحمىَن االداء
 

ا     : الخذرَض الجاهعٍثالثا

 الً -هي  الفخزة الجاهعت الجهت )الوعهذ / الكلُت( ث

 حخً االى-6106 الوىصل كلُت االدارة وااللخصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

ا    لوج بخذرَظها ٍ: الومزراث الذراطُت الخرابعا

 الظٌـــــت الوـــــادة المظـــن ث

  هبادئ هحاطبت هحاطبت 0

  هحاطبت هخخصصت هحاطبت 6

  هحاطبت هخمذهت هحاطبت 3

  حذلُك هحاطبت  4

  هحاطبت ادارَت هحاطبت +علىم هالُت 5

  هحاطبت هخىططت هحاطبت+علىم هالُت 6

  هحاطبت حكالُف فٍ الوصارف  علىم هالُت 0

 



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 جاهعت الوىصل

 االدارة وااللخصاد كلُت

   شعبت ضواى الجىدة وحمىَن االداء
 

ا:     علُها جالخٍ أشزف( الواجظخُز رطائل ،اطزوحاث الذكخىراٍ)خاهظا

 الظٌــت نـــالمظ األطزوحت أو الزطالت اطن ث

0    

 

ا:    فُها جالخٍ شاركالعلوُت والٌذواث الوؤحوزاث طادطا

 ًىع الوشاركت  اًعمادهاهكاى  الظٌــت العٌىاى ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

1 
انمؤتمر انؼهمٍ انرابغ نكهُت االقتصبد وانؼهىو 

االدارَت " االبذاع وانتمُز فٍ منظمبث 

 االػمبل " / جبمؼت انؼهىو انتطبُقُت انخبصت

29-

30/4/2012 
 بحث االردى

انمؤتمر انؼهمٍ انثبنث " انتنمُت وانبُئت  2

 واالجُبل انمستقبهُت" / انمركز انؼهمٍ انؼراقٍ

3-

4/11/2012 
 بحث العزاق –دهىن 

3 
انمؤتمر انؼهمٍ انرابغ نكهُت االدارة واالقتصبد 

" انتىظُف االنكترونٍ نهقذراث انمؼرفُت 

نالرتقبء بمستىي انخذمبث فٍ مذَنت كربالء 

 انمقذست" /جبمؼت كربالء

24-

25/4/2012 
 بحث العزاق –كزبالء 

4 
انمؤتمر انؼهمٍ انخبمس نكهُت االدارة 

واالقتصبد " انرَبدة وركبء االػمبل فٍ 

 انمنظمبث انؼراقُت"/جبمؼت انمىصم

26-

 العزاق –الوىصل  27/12/2012
 بحث

انمؤتمر انؼهمٍ انخبمس نكهُت االدارة  5

انمؼرفُت نهتحذَث  واالقتصبد " انتىأمت

االدارٌ وانمبنٍ واالقتصبدٌ مغ انمجتمغ" 

 /جبمؼت كربالء

 بحث العزاق -كزبالء  7-8/5/2013

-20  انمؤتمر انؼهمٍ االول نجبمؼت جُهبن 6

2/4/2014 
 بحث العزاق -اربُل 

7 
انمؤتمر انؼهمٍ انخبمس نكهُت االدارة 

واالقتصبد " انتحىل نحى اقتصبد انسىق فٍ 

االمكبنبث االدارَت وانمبنُت واالقتصبدَت ضىء 

 " /جبمؼت كربالء

7-8/5/2013 
 بحث العزاق -كزبالء 

9 
انمهتقً انذونٍ حىل دور مؼبَُر انمحبسبت 

انذونُت فٍ تفؼُم اداء انمؤسسبث وانحكىمبث 

/كهُت االدارة واالقتصبد/ جبمؼت قبصذٌ 

 ورقهت -مرببح 

24-

 بحث الجشائز 25/11/2014

 

 



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 جاهعت الوىصل

 االدارة وااللخصاد كلُت

   شعبت ضواى الجىدة وحمىَن االداء
 

  

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 جاهعت الوىصل

 االدارة وااللخصاد كلُت

   شعبت ضواى الجىدة وحمىَن االداء
 

 3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 9002 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 0

 9000 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 6

 9000 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 3

 9009 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 4

 9009 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 5

 9009 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 6

 9002 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 0

 9002 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 9

 9002 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 8

 9002 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 01

 9002 رئيس اجلامعة كتاب شكر وتقدير 00

 9002 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 06

 2112 ػمُذ انكهُت كتبة شكر وتقذَر 03

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

 



 

 

 وسارة الخعلُن العالٍ والبحث العلوٍ

 جاهعت الوىصل

 االدارة وااللخصاد كلُت

   شعبت ضواى الجىدة وحمىَن االداء
 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ:  

0.  

6.  

3.  

             

 .CDَخن حظلُن ًظخت علً هالحظت: 


