
 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

  

 خانذارٛ حانظٛز
 

 

 

 

          د.ؿبدح طؼذانذٍٚ دمحمصبنخ ٚذٛٗ انذثبؽ  ى:ــــــــــاالطــ

 0661/ 3/ 8 :دربرٚخ انًٛـال

 انًٕصم :يكبٌ انٕالدح

 يزشٔجخ انذبنخ انشٔجٛخ:

 الٕٚجذ :األٔالدذد ــػـــ

 دكزٕراِ فهظفخ انهـخ ٔانززجًخ :صـصـخـزــان

 رذرٚظٛخ  :ًُصتانـ

 يذرص  :انذرجخ انؼهًٛخ

 جبيؼخ انًٕصم / كهٛخ االدارح ٔالقزصبد / قظى ادارح انًؤطظبد انظٛبدٛخ ٔانفُذقٛخ  ػُٕاٌ انؼًم:

 الٕٚجذ ْبرف انؼًم:

 18810666883  انًٕثبٚم:

    ghadaaldabbagh60@gmail.com :كززَٔٙاإلنانجزٚذ 

   :راثػ انصفذخ انشخصٛخ

 انهـخ االَكهٛشٚخ ٔانززجًخ / انظٛبدخ ػهى انزخصصبد انًٓزى ثٓب:

 

 

 

 
 

mailto:ghadaaldabbagh60@gmail.com


 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

 انًؤْالد انؼهًٛخ :أٔالا   

 

ا     : انزذرج انٕظٛفٙثبَٛب

 

 

 

 

 

 

 خانذرج

 انؼهًٛخ

 انزبرٚخ خانكــهٛــــ خانجبيؼ

 0680 االداة جبيؼخ انًٕصم ثكبنٕرٕٚص

 0111 االداة جبيؼخ انًٕصم انًبجظزٛز

 0116 االداة جبيؼخ انًٕصم انذكزٕراِ

 / / / أخزٖ

 انٗ -انفززح يٍ  خانجٓ خانٕظٛف د

 0666 - 0680 جبيؼخ انًٕصم / كهٛخ انززثٛخ انزٚبظٛخ م. هالحظ 0

 0116 -0111 / كهٛخ االدارح ٔاالقزصبدجبيؼخ انًٕصم هدرس هساػد 0

 0108 - 0116 / كهٛخ االدارح ٔاالقزصبدجبيؼخ انًٕصم هدرس  3

4    

5    

6    



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

ا     : انزذرٚض انجبيؼٙثبنثب

 انٗ -يٍ  انفززح انجبيؼخ انجٓخ )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

 -:نالقظبو انزبنٛخ كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد 1

 انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصزفٛخقظى 
   0202 - 0222 جاهؼت الوىصل

 0202 - 0222 جاهؼت الوىصل االقزصبدقظى  – 2

 0202 - 0222 جاهؼت الوىصل انًذبطجخقظى  - 3

 0202 - 0222 جاهؼت الوىصل ادارح االػًبل قظى – 4

5 
قظى ادارح انًؤطظبد انظٛبدٛخ  –

 ٔانفُذقٛخ

 

 0202 – 0222 جاهؼت الوىصل

6    

7    

8    

 

ا    قًذ ثزذرٚظٓب ٙ: انًقزراد انذراطٛخ انزراثؼب

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د

  0108 -0111 قزاءاد يبنٛخ/ يزدهخ أنٗ انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصزفٛخ 0

  0104 – 0116 دكزٕراِ –يبجظزز  -نـخ اَكهٛشٚخ /دثهٕو انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصزفٛخ 0

  0116 – 0111 يزاطالد يذبطجٛخ / يزدهخ أنٗ انًذبطجخ 3

 0106 – 0105 يزاطالد يذبطجٛخ / يزدهخ أنٗ انًذبطجخ 4

  0101 – 0116 ٔدكزٕراِ -نـخ اَكهٛشٚخ / يبجظزٛز انًذبطجخ 5

  0106 – 0108 ٔدكزٕراِ –يبجظزٛز  –نـخ اَكهٛشٚخ /  دثهٕو  انًذبطجخ 5

  0100 -0111 قزاءاد اقزصبدٚخ / يزدهخ أنٗ  االقزصبد 6



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

 0106 – 0105 نـخ اَكهٛشٚخ / يزدهخ ثبَٛخ االقزصبد 8 

 0104 – 0116 دكزٕراِ –نـخ اَكهٛشٚخ / يبجظزٛز  االقزصبد 8

 0106 – 0108 دثهٕو – دكزٕراِ –نـخ اَكهٛشٚخ / يبجظزٛز  االقزصبد 6

 0106 – 0105 يزدهخ أنٗ قزاءاد ادارٚخ / االدارح  01

 0100 – 0116 دكزٕراِ –نـخ اَكهٛشٚخ /يبجظزٛز  االدارح 00

00 
ادارح انًؤطظبد انظٛبدٛخ 

 ٔانفُذقٛخ
 0106 – 0108 نـخ اَكهٛشٚخ نهًزادم انذراطٛخ فٙ انقظى

 

ا:    ػهٛٓب ذانزٙ أشزف( انًبجظزٛز رطبئم ،اغزٔدبد انذكزٕراِ)خبيظب

 انظُــخ ىـــانقظ األغزٔدخ أٔ انزطبنخ اطى د

0    

0    

3    

4    

5    

6    

8    

 

 

 

 



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

ا:     فٛٓب ذانزٙ شبركانؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطب

 َٕع انًشبركخ  اَؼقبدْبيكبٌ  انظُــخ انؼُٕاٌ د

 ) ثذث / ثٕطزز دعٕر(
1 

 

 القطاع التجاري ندوة حىل

 

 

 

  

 

 

والمصرفٌة حول  القطاع 

 2002القطاع التجاري 

  االقتصادو كليت االدارة 0222

 والوصرفيت  قسن الؼلىم الواليت
 حضور

  االقتصادو كليت االدارة 0222 ندوة حول االزمة المالية 2

 والمصرفية قسن الؼلىم الواليت

 

 

 حضور

  االقتصادو كليت االدارة 0222 ندوة حول القطاع المصرفي 3

 والوصرفيت قسن الؼلىم الواليت
 حضور

4 
 ندوة حول االستثمار

  االقتصادو كليت االدارة 0202

 والوصرفيت  الؼلىم الواليتقسن 
 حضور

ندوة حىل تقيين نىػيت  5

 الترجوت
 نيسان

0202 
 كلية االداب

 بحث الموسومالالمشاركة ب
(An Assessment Of 

Translating Abstracts In 

Administrative And 

Economic Researches). 

 قضايا معاصرة في ندوة 6
 اللغة والترجمة

 الجامعةكلية الحدباء  3102ايار 

 بحث الموسومالالمشاركة ب
(Problems of Translating 

Adjective Sequence in 

Marketing Texts from 

Arabic into English) 

 
7 

ورشت الؼول الوشتركت 

"التسىيق الدوائي الوىسىهت 

في هحافظت نينىي/الىاقغ 

 وسبل النهىض"

تشرين 

 الثاني

0202 

كليت االدارة واالقتصاد وكليت 

 الصيدلت

 هشاركت بىرقت ػول

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

ترجمة  دلٌل الكلٌة لعدة سنوات لتقدٌمه الى رئاسة  -1
 الجامعة والوزارة .

 
   

 

تقٌٌم ملخصات البحوث العلمٌة باللغة االنكلٌزٌة  –2
لغرض نشرها فً مجلة الكلٌة )تنمٌة الرافدٌن ( ولعدة 

 سنوات .

 

 



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

ترجمة الوثائق لخرٌجً الكلٌة والمواد الدراسٌة  –2 

  والتقارٌر المطلوبة للكلٌة وبشكل دوري

انًشبركخ فٙ دٔراد انزؼهٛى انًظزًز فٙ انكهٛخ  -4

 كًذبظز
 

انًشبركخ فٙ دٔراد انزأْٛم نطهجخ انًزدهخ انزاثؼخ فٙ  -5

 انهـخ االَكهٛشٚخ انًظزًز فٙ انكهٛخ كًذبظز
 

نجُخ رذٕٚم انُظبو انذراطٙ انًؼًٕل ثّ فٙ انقظى يٍ  -6

 0108-0108انُظبو انظُٕ٘ انٗ َظبو انكٕرطبد 
 

  0108 -0108يظؤٔنخ رذقٛق انذرجبد فٙ انقظى  -8

  0106 -0108انذرجبد فٙ انقظى يظؤٔنخ رذقٛق  -8

    0108-0108ػعٕح نجُخ االرشبد فٙ انقظى نهؼبو  -6

    0106-0108ػعٕح نجُخ االرشبد فٙ انقظى نهؼبو  -01

  0106 -0108ػعٕح انهجُخ انؼهًٛخ نهؼبو  -00

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

الموسوم: ) تقدٌر دوال صادرات السلع الزراعٌة  البحث 1

 (72-20الرئٌسٌة فً بلدان نامٌة مختارة للمدة) 

مجلة تنمٌة منشور فً 

 الرافدٌن

/ العدد 62المجلد 
24  /2002) 

 

البحث الموسوم: ) العولمة والتحرر: تأثٌرات على عالقات  2
 والفقر(االقتصاد العالمً 

منشور فً مجلة المستقبل 

 االقتصادي
–العدد الرابع 

 2001نٌسان 



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

 3 
             Problem of Translating )انجذث انًٕطٕو

    Adjectives Sequence in Marketing Texts 

from Arabic into English) 

 

مقبول للنشر فً مجلة آداب 

الفراهٌدي/ كلٌة االداب/ 

 جامعة تكرٌت

4/6/2012 

ذ4
 An Assessment Of)                         انجذث انًٕطٕو

           Translating Abstracts In Administrative 

         And Economic Researches). 

 

مقدم الى مجلة كلٌة التربٌة 

 لغرض النشر
2012/2017  

5 
 British- American"                      انجذث انًٕطٕو

English” Synonyms Int Tourism Language 

and Their Effect on Listener’s 

Understanding”.  

يظجم ظًٍ انخطخ انظُٕٚخ 

 فٙ انقظى
 ذذذ2112/2112

   ذ6

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 1776 – 1721الترقٌات العلمٌة فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة منذ الشؤون العلمٌة ومسؤولة  .0

 1775 – 1727مدٌرة مكتب عمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة منذ  .0

 1772 – 1773عضوة هٌئة ادارٌة فً نادي الفتاة الرٌاضً فً نٌنوى منذ  .2

 1772 – 1774مسؤولة المالٌة فً نادي الفتاة الرٌاضً فً نٌنوى منذ   .4

 2004 – 1772اة الرٌاضً فً نٌنوى منذ     ٌسة نادي الفتئر .5

 0118 – 0116 يقزرح قظى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصزفٛخ .6

 ولحد االن – 2000 ػعٕح نجُخ ايزذبَٛخ ٔنؼذح طُٕاديظؤٔنخ ٔ .2

 0108ٔنذذ انؼبو  0111ػعٕح نجُخ االرشبد فٙ قظى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصزفٛخ يٍ انؼبو  .2

 ٔنذذ االٌ 0108ادارح انًؤطظبد انظٛبدٛخ ٔانفُذقٛخ يٍ يظؤٔنخ نجُخ رذقٛق درجبد غهجخ قظى  .2

    2012ولغاٌة  – 2000فٙ قظى انؼهٕو انًبنٛخ ٔانًصزفٛخ يُذ انؼبو  ػعٕح نجُخ ايزذبَٛخ يظؤٔنخ ٔ .02

 ػعٕح فٙ نجُخ يُبقشبد ثذث انزخزج نهًزدهخ انزاثؼخ ٔنؼذح طُٕاد .00

  0202 – 0202للؼام  السياحيت والفندقيتػضىة في اللجنت الؼلويت في قسن ادارة الوؤسساث  .00

  ٔنذذ االٌ -0108ػعٕح نجُخ االرشبد فٙ انقظى نهؼبو  .03

 0108-0108نجُخ رذٕٚم انُظبو انذراطٙ انًؼًٕل ثّ فٙ انقظى يٍ انُظبو انظُٕ٘ انٗ َظبو انكٕرطبد ػعٕح  .04

 0108 -0108يظؤٔنخ رذقٛق انذرجبد فٙ انقظى  .05

 0106 -0108يظؤٔنخ رذقٛق انذرجبد فٙ انقظى  .06



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ  

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 1723 ػًٛذ انكهٛخ شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ انؼًم االدار٘ 0

 1724 ػًٛذ انكهٛخ  شكز ٔرقذٚز فٙ رٓٛئخ طجالد انخذيخ 0

نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ رُظٛى انقبػبد ٔادخبل انزقُٛبد شكز ٔرفذٚز  3

   انذذٚثخ
 1725 عمٌد الكلٌة  

  0685شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ رُظٛى قجٕل انطهجخ نهؼبو  4
ٔسٚز انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث 

 انؼهًٙ
0685 

5 
شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ ٔانًعبػفخ فٙ انؼًم ٔاَجبس 

  ٔثذقخانًؼبيالد ثشكم طزٚغ 
 1726 عمٌد الكلٌة

 1726 عمٌد الكلٌة  شكز نزٓٛئخ طجالد انخذيخ 6

 1722 معاون العمٌد 1722 شكز ٔرقذٚز فٙ انؼًم الَزٓبء انؼبو انذراطٙ 8

 1727 معاون العمٌد  شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ ٔانؼطبء انًزًٛش فٙ انؼًم 8

 1727 عمٌد الكلٌة  دُٚبر 51ركزٚى ثًجهؾ  6

 1770 عمٌد الكلٌة  شكز ٔرقذٚز اقبيخ يؼزض انفٌُٕ انزشكهٛخ 01

 0663  انزٚبظٙ رئٛظخ َبد٘ انفزبح من  شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ َبد٘ انفزبح 00

   شكز ٔرقذٚز نهؼًم كًذٚزح يكزت انؼًٛذ 00

 
 1773 عمٌد الكلٌة

 1774 عمٌد الكلٌة  من  شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ اػًبل انظكزربرٚخ 03

 1776 عمٌد الكلٌة   شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ رذعٛز انُذٔح انؼهًٛخ 04

 1772 عمٌد الكلٌة  شكز ٔرقذٚز فٙ ػٛذ رأطٛض انجبيؼخ انثالثٍٛ 05

 1772 مساعد رئٌس الجامعة والثالثون لطلبة الجامعة  شكز ٔرقذٚز فٙ رخزج انذٔرح انذبد٘ 06

 0666 رئٛض انجبيؼخ  نُبد٘ انفزبح انزٚبظٙرثًٍٛ جٕٓد  08



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

 0111 رئٛظخ َبد٘ انفزبح انزٚبظٙ  شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ َبد٘ انفزبح انزٚبظٙ 08 

06 
  شكز ٔرقذٚز نهجُخ جزد انًكزجخ

 
 2001 عمٌد الكلٌة

01 
   شكز ٔرقذٚز اَزٓبء اػًبل انهجُخ االيزذبَٛخ

 
 2003 عمٌد الكلٌة

00 
ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ اَجبح َذٔح قظى انؼهٕو انًبنٛخ شكز 

  ٔانًصزفٛخ
 

 2002 عمٌد الكلٌة

00 
  شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ نفززح انؼًم كًقزرح انقظى

 
 2002 عمٌد الكٌة

03 
رثًٍٛ جٕٓد نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ يٓبو جزد انًٕجٕداد 

  0116ٔانًطبثقخ نؼبو 
 2002 عمٌد الكلٌة

04 
نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ انُذٔح انؼهًٛخ نقظى انؼهٕو  شكر وتقدٌر

  انًبنٛخ ٔانًصزفٛخ
 

 0118 ػًٛذ انكهٛخ

05 
شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ انهجُخ االيزذبَٛخ نهذراطزٍٛ 

  0118-0116انؼهٛب ٔاالٔنٛخ انصجبدٛخ ٔانًظبئٛخ نهؼبو 
 

 2002 عمٌد الكلٌة

06 
رئٛض انقظى ٔنزؼبٌٔ االطبرذح يؼّ شكز ٔرقذٚز الَزٓبء ػًم 

  غٛهخ فززح رئبطزّ نهقظى
 

 0116 ػًٛذ انكهٛخ

08 
شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ انهجُخ انزذعٛزٚخ نهُذٔح 

  03/00/0116انؼهًٛخ فٙ انقظى فٙ 
 2010 رئٌس الجامعة

08 
شكر وتقدٌر الكمال اعمال اللجنة االمتحانٌة لنصف السنة 

2010-2011  
 2010 الكلٌةعمٌد 

06 
شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ رزجًخ ػُبٍٔٚ انًٕاد انذراطٛخ 

 نهٕثبئق ٔرزجًخ ثؼط انزقبرٚز انًطهٕثخ ثشكم دٔر٘   
 2010 عمٌد الكلٌة

31 
شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ فٙ اػذاد دنٛم انكهٛخ ٔرٕسٚؼّ ػهٗ 

  جٓبد ػذٚذح فٙ انٕسارح
 2011 عمٌد الكلٌة

 2011 عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر النهاء اعمال لجنة الدراسات االولٌة والعلٌا  30

30 
شكر وتقدٌر للجهود المبذولة فً امتحانات الدور االول والثانً 

 والتكمٌلً 

 

 2013 عمٌد الكلٌة

33 
شكر وتقدٌر لمراجعة ملخصات اللغة االنكلٌزٌة لبحوث المؤتمر 

 الخامس للكلٌة 
 2013 عمٌد الكلٌة

34 
شكز ٔرقذٚز نهجٕٓد انًجذٔنخ خالل فززح االيزذبَبد نهؼبو 

  0108/ 0108انذراطٙ 
 2012 رئٌس الجامعة



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕصم

 كهٛخ االدارح ٔاالقزصبد

   شؼجخ ظًبٌ انجٕدح ٔرقٕٚى االداء
 

 35 
شهادة تقدٌرٌة لمشاركة اندٌة الفتاة الرٌاضً فً بطولة اندٌة 

 الفتاة النسوٌة فً اٌران 
 2002 من اللجنة االولمبٌة

36 
شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً ندوة كلٌة االداب )تقٌٌم نوعٌة 

 الترجمة( 
 2013 كلٌة االداب

38 
شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً ندوة كلٌة الحدباء الجامعة )قضاٌا 

 معاصرة فً اللغة والترجمة( 
 2013 كلٌة الحدباء الجامعة
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