
  

 

 

 

 

 

 

 اٌذاحُه ةاٌسُز
 

 

                                                    وّاي ػٍىاْ ِحُسٓ:   ـُ ـــــــــاالســ

  1/7/1965: حارَخ اٌُّـالد 

 ِخزوج اٌحاٌت اٌزوجُت :

 4   ذد األوالد  :ــػـــ

 ِسٍُ  :   اٌذَـــــــــــأت

 ادارة ػاِت:       صــاٌخـخـص

 ادارة ِىارد بشزَه وسٍىن اٌخٕظُُاٌخخصص اٌذلُك :   

 حذرَسٍ:        اٌىظُفت

    ِذرس   اٌذرجت اٌؼٍُّت :

         واسط/وٍُت االدارة وااللخصاد/جاِؼت ادارة اػّايلسُ :        ػٕىاْ اٌؼًّ

  --اٌؼًّ   :        هاحف

     ٧٠٣٧٣٧٨٠٨٧٠:     اٌهاحف إٌماي

  kalwan@uowasit.edu.iq ىخزؤٍ :اٌبزَذ إالٌ

 

 .أوالً : اٌّؤهالث اٌؼٍُّت  

 التاريخ ة ـــالؽؾق اجلامعة الدرجة العؾؿقة

 بؽالوريوس

 

 1994 ادارة واقتصاد /  ادارة اعؿال البصرة

 2000 كؾقة العؾوم االدارية ال البيت املاجستري

 -- -- -- الدكتوراه
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  ً  .ّهاَ االدارَت: اٌ ثأُا

 

  ً  لّج بخذرَسها. ٍ: اٌّمزراث اٌذراسُت اٌخ ثاٌثا

 اٌذراست األوٌُت 

 ةـــــالسـ   ادةـــــامل مـــالؼس ت

 2021 ادارة امدادات  ادارة اعمال 1

 2018 سوء التنظيم-نظرية المنظمة ادارة اعمال 2

 2021-2018 ادارة مواد ومخازن ادارة اعمال 3

 2021-2016 ادارة مصارف ادارة اعمال 4

 2021-2018 ادارة مواد ومخازن ادارة اعمال 5

 2018 حوكمة الشركات ادارة اعمال 6

 

 اٌذراساث اٌؼٍُا 

 الســــــة   املـــــادة الؼســـم ت

 -- -- ال يوجد 1

 

  ً  اٌخٍ شارن فُها.اٌؼٍُّت وإٌذواث اٌّؤحّزاث : رابؼا

 السـة أسم البحث .ت

 ٠٧٠٧ تاٌّسخٕصزَ تحّز اٌؼٍٍّ اٌذوٌٍ اٌثاٌث/اٌجاِؼاٌّؤ 1

 ٠٧٠٢ اٌجاِؼت اٌّؤحّز اٌؼٍٍّ اٌذوٌٍ اٌثاٌث /وٍُت إٌسىر ووٍُت اٌىىث 2

 ٠٧٠٠ تاٌّؤحّز اٌذوٌٍ االوي وٍُت اٌىىث اٌجاِؼ 3

 اًٌ –اٌفخزة ِٓ  اٌجهت اٌىظُفت ث

1 -- -- -- 

2 -- -- -- 



  

 

 

 

 

 

 

 .: األنشطة العؾؿقة  خامسًا 

 والجامعة ػًٍ ِسخىي اٌمسُ واٌىٍُت واإلدارَتاٌؼٍُّت االِخحأُت  وٌؼذَذ ِٓ اٌٍجاْ اٌّشاروت فٍ ا . 

 اٌّشاروت فٍ اٌؼذَذ ِٓ اٌىرش واٌسُّٕاراث 

 . البحوث املـشورة: سادسًا 

 السـة حمل الـشر أسم البحث ت.

 ٧١٠٢ اٌّؤحّز اٌؼٍٍّ االوي وٍُت اٌىىث اٌّىارد اٌبشزَت فٍ ػاٌُ اٌُىَ إلدارةاٌىالغ اٌجذَذ  1

ادارة خبزة اٌزبىْ اداة حسىَمُت ٌخحمُك اٌُّزة  2

 اٌخٕافسُت

 ٧١٠٢ تاٌىىث اٌجاِؼِجٍت 

دور االداراث اٌّحٍُت فٍ اٌحذ ِٓ ظاهزة اٌفساد  3

 وهذر اٌّاي اٌؼاَ

 ٧١٠٢ ِجٍت اٌه ث ٌٍؼٍىَ االدارَت

4 Divrsity management as an effective 

tool 

ِجٍت االلخصاد واالػّاي واٌسٍىن 

 االٔسأٍ

٧١٧٠ 

 ٧١٧٠ اٌزَادة واالػّاياوادَُّت  دور ادارة اٌّؼزفت ػًٍ االداء اٌخٕظٍُّ 5

ِذي حبٍٕ اٌّسؤوٌُت االجخّاػُت ِٓ لبً اٌّصارف  6

 وحأثُزها ػًٍ اٌّزدود اٌّادٌ ٌها

 ٧١٧٠ االػّاي إلدارةاٌّجٍت اٌؼاٌُّت 

 ٌخُُّزٌ ٌخؼزَز دور ادا ة اٌّؼزفتاسخخذاَ اٌخحًٍُ ا 7

 واالبذاع اٌخٕظٍُّ

 ٧١٧١ توٍُت اٌىىث اٌجاِؼ

دور ادارة اٌّىارد اٌبشزَت ٌٍىفاء بّخطٍباث سىق  8

 اٌؼًّ 

 ٧١٧٠ توٍُت اٌىىث اٌجاِؼ

9    

10    

11    

12    

  



  

 

 

 

 

 

 

 .والتؼديركتب الشؽر : سابعًا

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر  ت

 2021 -2020 وزير التعؾقم العالي والبحث العؾؿي كتب شؽر  ٤ 

 2021-201٢ واسطرئقس جامعة  كتاب شؽر 12 8

 2021-201٢ عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد كتب شؽر ٨ 9

 .أو املرتمجة الؽتب املؤلػة: ثامـًا 

 سـة الـشر أسم الؽتاب ت

 -- ال يوجد 1

 ات .ــ:الؾغ تاسعًا 

        اٌؼزبُت      

      االٔىٍُزَت         


