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 السيرة الذاتية 
C.V 

 : انًعهٕيبث انشخصٛت

 42/01/0691 بغذاد  انًٛالد : ٔيكبٌ تبرٚخ                          يجٛذ حًٛذ يجٛذ  األضى : 

 يتسٔجانحبنت االجتًبعٛت :                                    عرالٙانجُطٛت : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعهٕيبث اإلتصبل

                                              اربٛم:  انحبنٙ انعُٕاٌ

                 07702574081ْبتف :                mageed_h2003@yahoo.com   انبرٚذ اإلانكترَٔٙ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : انًؤْم انعهًٙ

 0662 عبو بكهٕرٕٚش ادارة اعًبل -0

 انجبيعت انًطتُصرٚت . –كهٛت االدارة ٔااللتصبد   يٍ

 4111يبجطتٛر ضٛبضت دٔنٛت  عبو  -4

 انجبيعت انًطتُصرٚت . –يٍ انًعٓذ انعبنٙ نهذراضبث انطٛبضٛت ٔانذٔنٛت 

 بتمذٚر ايتٛبز . ) اثر انًعهٕيبث فٙ اضتراتٛجبث ٔيٓبراث انتفبٔض ( انرضبنت عُٕاٌ

 4102عًبل انتخصص انذلٛك ادارة اضتراتٛجٛت عبو دكتٕراِ فهطفت ادارة ا -3

 جبيعت انًٕصم  –يٍ كهٛت االدارة ٔااللتصبد 

عُٕاٌ االطرٔحت ) انتفكٛر االضتراتٛجٙ نذٖ انمٛبداث االدارٚت ٔاَعكبضبتّ عهٗ انُظبو انتفبٔضٙ ( 

 بتمذٚر ايتٛبز .
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 :انٕظٛفت انحبنٛت

    انكهٛت انتمُٛت االدارٚت / انًٕصم -انتمُٙ  تذرٚطٙ  فٙ ْٛئت انتعهٛى انًطًٗ انٕظٛفٙ : 

 ٔنغبٚت االٌ . 4119يٍ ضُٕاث انعًم: 

   : انًُبصب

 4102يعبٌٔ عًٛذ نهشؤٌٔ انًبنٛت ٔاالدارٚت انكهٛت انتمُٛت انسراعٛت  -0

 4102-4101تكٛف بًٓبو عًٛذ انكهٛت انتمُٛت انسراعٛت  -4

 ٌنحذ اال 4102رئٛص لطى تمُٛبث االدارة االنكترَٔٛت  -3

 انذٔراث انتذرٚبٛت

)0( 

   4112انهغت االَكهٛسٚت              انتبرٚخ :  فٙ دٔرة    أضى انذٔرة : 

             جبيعت لطر  –كهٛت انهغبث  انًكبٌ : 

)4( 

                                                4112انتبرٚخ :   WTOانتذرٚب حٕل دخٕل انعراق انٗ يُظًت انتجبرة انعبنًٛت  أضى انذٔرة : 

                                                     اربٛم :  انًكبٌ : 

 

                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : خبراث ٔظٛفٛت ضببمت

 .4113 – 0664ادارة يكتب نهًمبٔالث انعبيت يٍ  -0

   .4110 – 0669ادارة يكتب نهذعبٚت ٔانُشر ٔاالعالٌ يٍ عبو  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انعضٕٚت

 .0663عضٕ غرفت تجبرة بغذاد عبو  – 0

 .0662 عضٕ جًعٛت االلتصبدٍٚ انعرالٍٛٛ عبو -4
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 .0669ٕ اتحبد َمبببث انعًبل عبو عض-3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انخبرة 

البيت انعذٚذ يٍ انذٔراث انتذرٚبٛت فٙ يجبل انًفبٔضبث فٙ لطى ادارة انًكتب / يعٓذ انًٕصم  -0

 انتمُٙ .

 م .انمبء انعذٚذ يٍ انًحبضراث فٙ دٔراث تذرٚبٛت فٙ يركس انتطٕٚر االدار٘ /انًٕص -4

انكهٛت انتمُٛت االدارٚت انجبيعت انتمُٛت انشًبنٛت فٙ ادارة انًٕارد  ٙالبيت انعذٚذ يٍ انذٔراث ف -3

 انبشرٚت

 االعًبل االخرٖ 

 لديه مايقارب الخمدة عذر بحثا منفردة ومذتركة منذورة في مجالت علمية رصية داخل القطر -1

 دار ابن االثيرمطبعة لديه كتاب واحد منذور /  -2


