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 .المؤهالت العلمية : أواًل  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 
 بكالوريوس

 
 2102 ادار  ااقاتتااادكلية اإل الفلوجةجامعة 

 2121 كلية اإلادار  ااقاتتاااد جامعة بغدااد الماجستير
 الدكتوراه

 
 ----- ------ ------

------ ------ -----  أخرى 
 

  . التدرج الوظيفي: ثانيًا  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثًا  

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

 لغاية اآلنا  2120 جامعة اقانبار تتااادكلية اإلادار  ااإل 1

 

 الى -الفتر  من  الجهة الوظيفة ت

 جامعة اقانبار/كلية اإلادار  ااقاتتاااد موظف 0
 شعبة التسجيل

2102- 2102  

 اآلنلغاية ا  -22/0/2120 جامعة اقانبار/كلية اإلادار  ااقاتتاااد مقرر تسم المحاسبة 2
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 .تى قمت بتدريسهاالمقررات الدراسية ال: رابعًا  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 2120-2121 الرياضيات لإلاداريين مرحلة أالى اإلادار  العامة 0
 2120-2121 الرياضيات لإلاداريين مرحلة ثانية اإلادار  العامة 2
 2120-2121 مرحلة ثانية عملياتبحوث  اإلادار  العامة 2

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامساً  

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

0    
2    

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادساً  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بوستر / بحث ) 

 (حضور

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
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 . االخرى نشةة العلمية األ : سابعاً  

 خارج الكلية داخل الكلية
عضو لجنة تهيئة متطلبات التانيف الوطني 

 للجامعات
 

  عضو في اللجان اقامتحانية لقسم المحاسبة

 
 .مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تةوير التعليم  يالمشروعات البحثية ف: ثامناً  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

8 
يم أاداء الشركات العامة في ضوء المؤشرات المالية تقي

ادراسة حالة الشركة العامة لاناعة اقااداية االمستلزمات 
 (2102-2102)العراق للفتر  من  -سامراء/ الطبية

مجلة العلوم  اقاتتااادية 
 2120 ااقاادارية

 

 .والدوليةعضوية الهيئات العلمية المحلية : تاسعاً  

 

 .شهادات التقديروائز و الج الشكر،كتب : عاشراً  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت
 2102-2102 عمااد  كلية اإلادار  ااقاتتاااد تقديرالشكر ا ال العديد من كتب 0
 2121-2102 رئاسة الجامعة العديد من كتب الشكر االتقدير 2
 2120-2102 السيد ازير التعليم العالي ثالث كتب شكر اتقدير 2
2    
2    

  


