
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زٌد عباس فاضل عٌسى المعموري

 معاون مدٌر شؤون الطلبة-1
 كٌفٌة ادارة االعمال االدارٌة-2
 كٌفٌة ادارة العملٌات الحسابٌة-3
 لغة )عربً , انكلٌزي(-4
 التدرٌس وكٌفٌة القاء المحاضرات الحضورٌة وااللكترونٌة-5
 SCOPUSتدقٌق البحوث العالمٌة ومجالت -6

 شهادة البكالورٌوس من جامعة واسط / كلٌة االدارة واالقتصاد-1
 شهادة الماجستٌر من الجامعة العثمانٌة / الهند-2
 (neposh) االمرٌكٌة شهادة معهد اللغات-3
 فً الهند تالصحة والسالمة من معهد اللغاشهادة -4

 دورة كٌفٌة اللقاء المحاضرات االلكترونٌة-1
  167دورة عن االلٌة الترقٌات العلمٌة -2
 دورة عن الوقاٌة من امراض المزمنة وكٌفٌة االبتعاد عنها-3
 دورة عن الٌة تسجٌل الطلبة فً الكلٌة-4
 دورة عن النقل واالستضافة بٌن الجامعات الحكومٌة والكلٌات االهلٌة -5

1- Changing of Currency Exchange And Its Harmony With Accounting Iraq’s Rules 
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 07725277731 رقم الهاتف

  البرٌد االلكترونً
zaid.A.fadhil.alkutcollege.edu.iq  

 ذكر

 28/4/1993 تارٌخ التولد

 اعزبالحالة االجتماعٌة

 / واسط السكن

 / عراقٌةالجنسٌة

 / العربٌةاللغة االم

تدرٌسً فً قسم ادارة االعمال ومعاون مدٌر وحدة 
 التسجٌل المركزي فً كلٌة الكوت

 تحمل ضغط العمل-1
 القدرة على تكوٌن فرٌق عمل-2
 للمشاكلاٌجاد حلول -3
 الصبر والمسؤولٌة-4
 ابتكار افكار من اجل نجاح العمل-5
 تشكٌل عالقات اٌجابٌة مع االخرٌن-6

 اللغة العربٌة-1
 اللغة االنكلٌزٌة-2
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Zaid abbas fadhil almamori 

1- Assistant Director of Student Affairs 

2- How to manage administrative work 

3- How to manage the calculations 

4- Language (Arabic, English) 

5- Teaching and how to deliver in-person and electronic lectures 

1- Bachelor’s degree from Wasit University / College of Administration and Economics 

2- Master's degree from the Ottoman University / India 

3- Certificate of the American Language Institute (neposh) 

4- Health and Safety Certificate from the Language Institute of India  

 .مزٌد من المعلومات عن هذا النص المصدرٌجب إدخال نص مصدر للحصول على معلومات إضافٌة عن الترجمة

1- How to meet electronic lectures course 

2- A course on the mechanism of scientific promotions 167 

3- A course on the prevention of chronic diseases and how to avoid them 

4- A course on the mechanism of student registration in the college 

5- A course on transportation and hosting between public universities and private 
colleges 

1-Changing of Currency Exchange And Its Harmony With Accounting Iraq’s Rules And 
International Accounting 
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1- Able to work under pressure 

2- The ability to form a team 

3- Finding solutions to problems 

4- Patience and responsibility 

5- Creating ideas for business success 

Arabic 

English 

  

Phone No.07725277731 

zaid.A.fadhil.alkutcollege.edu.iq  

Sex: male 

28/4/1993 

Social status 

Residence 

Nationality/ iraqi 

Language/ Arabic 
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