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 السيرة الذاتية

 

 حمزة حميد ياسين علوان  االسم الرباعي : -

 3/2/3893 : الميالدتاريخ  -

 3/7/2132 تاريخ الحصول عليها :                                           ماجستير  الشهادة : -

 ادارة   الدقيق :التخصص                                   ادارة واقتصاد  التخصص العام -

 21/7/2132 تاريخ الحصول عليه :                                 مدرس مساعد     اللقب العلمي : -

 تسع سنوات واحد عشر شهرا ويوم واحد  8.33.3 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 hamza8333@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 روسيا االتحادية   الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 / الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

تطوير نظام ادارة شؤون الموظفين في منظمات االعمال الروسية مثال على ذلك شركة  عنوان رسالة الماجستير : -

 باشنفت نموذجا 

-   

 / عنوان رسالة الدكتوراه : -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

جامعة ديالى / التربية البدنية وعلوم  مسؤول التعليم المستمر   3

 الرياضة 

21/3/2132- 

31/31/2137 

 

 

 

 

 



 

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

 – 32/8/232 جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد  3

21/6/2136 

 على مالك كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم  2

  االنسانية 

32/8/2136 –

21/6/2137 

 على مالك كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

جامعة ديالى / كلية التربية البدنية  3

 وعلوم الرياضة 

32/8/2136 – 

21 /6/2137  

 على مالك نفس الكلية 

   32/31/2137 جامعة ديالى / التربية للعلوم االنسانية  2

-  

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2136 -2132 اقتصاد زراعي  االقتصاد  االدارة واالقتصاد  ديالى  3

 2137-2136 االدارة التربوية  الجغرافية  التربة للعلوم االنسانية   ديالى  2

التربية البدنية وعلوم  ديالى  3

 الرياضة 

 2137-2136 االدارة والتنظيم  فرع العلوم النظرية 

التربية للعلوم  ديالى  2

 ااالنسانية 

 2139-2137 االدارة التربوية  الجغرافية 

 7102-7102 االدارة المحلية  االدارة العامة  االدارة واالقتصاد  ديالى  6

  

  

  

  

      

 

 



 

 

 

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسية

 2132-2132 حضور  روسيا االتحادية  مؤتمر  3

2     

     

3     

2     

  :( التي قام بالنشر فيها impact factorsالمجالت العالمية ومجلت ) -

 السنة  العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

1 Internatonal 
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اثر المتغيرات  الهند 

الديمغرافية 

والتنظيمية 

واثرها على 

الوالء التنظيمي 
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نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع  الجهة المانحة 

 او النشاط

 السنة 



3      

2      

 

 

 

 : اللغة العربية اللغات التي يجيدها 

 

 


