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 جامعة االنبار                  

 ة واالقتصادكلية االدار

 قسم االدارة العامة
 

 

 

 والعلمية ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

 بسام دمحم خلف المشهداني :      واللقـبـم ــاالسـ

  1913/ 11/ 1 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  :الحالة الزوجية 

 1    :دد األوالد  ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 عامة  إدارة :    صــالتـخـص

 تدريسي:        ةــــــالوظيف

  ماجستير      :لمية الدرجة الع

 عامةدارة الالقسم ا–كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة االنبار :                عنوان العمل

 87111771731:        العمل    هاتف

    bassamalmshhdany@uoanbar.edu.iq: كترونياإللالبريد 
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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 5002 االدارة واالقتصاد  العراق  –االنبار 

 5002 واالقتصاد  االدارة العراق  -بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 . الخبرة والوظائف االدارية : ثانيا 

 

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

  -  5002 جامعة االنبار           كلية االدارة واالقتصاد        1

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 6010 -6002 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار   معاون مالحظ     1

  6012-6010 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار  مالحظ    6

 6019 – 6012 القتصادكلية االدارة وا–جامعة االنبار  رئيس مالحظين     3

مسؤول وحدة التدريب  2

 والدعم الفني

 6060-6019 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار 

 6060-6019 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار  مقرر قسم االدارة العامة 5

مسؤول شعبة االعالم  2

 وال

- 6019 كلية االدارة واالقتصاد–جامعة االنبار 
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 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 5002  تكنولوجيا املعلومات   قسم إدارة األعمال 0

 5050  ادارة املشاريع قسم إدارة األعمال 5

 

  ً  .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 5002 احلكم الرشيد والتنمية املستدامة دعامتنا 1

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 5002 (املقررات الدراسية)ندوة  2

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 5002 (ازمة السكن يف االنبار املعوقات واحللول)ندوة  3

 حضور كلية االدارة واالقتصاد 5002 ( داءالالية ملء استمارات تقييم ا)ورشة عمل  4

 حضور مركز احلاسبة االلكرتونية 5002 احلوكمة االلكرتونية  5

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  اشراف علمي ملشاريع حبوث خترج طلبة الدراسات االولية        

 

 . أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة المجتمع  فيالمشروعات البحثية : ثامنا 

 السنة النشر بلد سم البحثأ ت

 5002 اهلند دور منظمات اجملتمع املدني يف قرارات املنظمات احلكومية 1
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 . الهيئات العلمية المحلية والدوليةاللجآن وعضوية  :تاسعا 

 نوع املشاركة  العملمكان  السنــة العنوان ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

 عضوا القتصادلية االدارة واك 5002 اللجنة االرشادية 1

 عضوا كلية االدارة واالقتصاد 5002 جلنة متابعة الطلبة 2

 عضوا كلية االدارة واالقتصاد 5002 جلنة فرعية ملتابعة املسابقة القرآنية 3

 عضوا كلية االدارة واالقتصاد 5002 اللجنة االمتحانية 4

 عضوا تصادكلية االدارة واالق 5002 استقبال املؤمتر العلمي الثالثجلنة  5

 رئيسا كلية االدارة واالقتصاد 5050 جلنة اعمال الصيانة 6

 

 .يةشهادات التقديرالو كتب الشكر: عاشراً  

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 5001 عمادة كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 0

 5002 عمادة كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 5

 5002 عمادة كلية االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 1

 

 5002 رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية 4

 5050 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير  2

 

 


