
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسين عليوي كهية جوير العامري

 كلية االدارة واالقتصاد  /جامعه بغداد  /ماجستير في ادارة العامة 

 كلية االدارة واالقتصاد  /جامعه بغداد  /بكالوريوس قسم اإلدارة العامة 

 دورة في طرائق التدريس 

 دورة في شهادة الكفاءة اللغة االنكليزية 

 حلقة دراسية بعنوان ) كيفية الحصول على االعتمادية الدولية (

 ورشة عمل خاصة بمتطلبات منظمات االعتمادية 

 العلمية  األقسامالطلبة وترشيحهم الى قبوالت بخصوص  الجامعةورشه عمل مع 

 دورة في سالمة اللغة العربية

 الحاسوبدورة في كفاءة 

 ذكر

1\4\1960 

 مدرس مساعد في كليه الكوت الجامعة

 تدريسي في قسم ادارة االعمال في كلية الكوت الجامعة 
مسؤول شعبة شؤون الطلبة في جامعه التقنية الوسطى 
مسؤول الشعبة العلمية في جامعة التقنية الوسطى 
 مدرس جامعي في جامعة التقنية الوسطى 

 

 . تأثير االنماط القيادية في تعزيز التميز التنظيمي 1

2 .Economic Activities Affecting Iraq Gross Domestic Product  

االنماط الشخصية االدارية وعالقتها بنموذج كارنجي في اتخاذ القرار ) الجامعة  3

 التقنية الوسطى نموذج ( 

07715467680 

Hkga19960@gmail.com 

 متزوج

 الصويرة –واسط 

 عراقي

 عربية

اعداد دراسة قبول طلبة خريجي 
االعداديات المهنية  للطالب معدالتهم اقل 

 % 60من 

 عالقات عامة 

 تنفيذ برنامج لوثائق الطلبة الخريجين
 

 العربية 

 االنكليزية بشكل متوسط

 



 
Hussein Aliwi Khia Gower Al-Amri 

Teaching in the Department of Business Administration at Al-Kut 
University College 

• Assumed the position of head of the department for a full year 

• Head of the Continuing Education Unit at Al-Kut University 
College 

 

Master of Public Administration / University of Baghdad / College of Administration and 
Economics 

Bachelor's degree, Department of Public Administration / University of Baghdad / College of 
Administration and Economics 

A course in teaching methods 

English language proficiency certificate course 

A seminar entitled (How to obtain international accreditation) 

Workshop on the requirements of accreditation organizations 

A workshop with the university regarding student admissions and nomination to scientific 
departments 

A course in the safety of the Arabic language 

1. The effect of leadership styles in promoting organizational excellence 

2. Economic Activities Affecting Iraq Gross Domestic Product 

3 Administrative personality styles and their relationship to the Carnegie 
model in decision-making (the Middle Technical University model) 

Preparing a study to accept 
graduates of vocational 
preparatory students for 
students whose averages 
are less than 60% 

Public relations 

Arabia 

English medium 

07715467680 

Hkga19960@gmail.com 

Married 

1\4\1960  

Married 

Wasit/ Essaouira 

Iraqi 

 


