
 السيرة الذاتية

 

 سجاد خلف حسٌن علً االسم الرباعً : -

 82/3/3823 : المٌالدتارٌخ  -

 82/2/8132 تارٌخ الحصول علٌها :                             ماجستٌر        الشهادة : -

 ادارة االعمال  التخصص الدلٌك :                   ادارة والتصاد :   التخصص العام -

 82/33/8132 تارٌخ الحصول علٌه :                     مدرس مساعد     اللمب العلمً : -

 اشهر 2سنوات و 7    عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : -

 ال ٌوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً : -

 msc.sajjad@yahoo.com البرٌد االلكترونً : -

 العراق /جامعة الموصل /كلٌة االدارة وااللتصاد البكلورٌوس :الجهة المانحة لشهادة  -

 /جامعة بنها /كلٌة التجارة العربٌة مصرجمهورٌة   الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر : -

 ـــــــــــــــــــ الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 المدرة التنافسٌة.اثر اعادة هندسة العملٌات على تطوٌر  عنوان رسالة الماجستٌر : -

 ـــــــــــــــــــــــــــ عنوان رسالة الدكتوراه :  -

 الوظائف التً شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظٌفة  ت

الى  33/8/8133 االنباروزارة التعلٌم العالً / جامعة  العام  مفتش 3

82/3/8138 

الى  82/3/8138 وزارة التعلٌم العالً / جامعة دٌالى مفتش العام 8

88/3/8132 

 الى  88/3/8132 وزارة التعلٌم العالً/جامعة دٌالى تدرٌسً /مدرس مساعد 3

 

 

 

 

 



 الجهات او المعاهد التً درس فٌها : -

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

الى  3/8/8112 جامعة الموصل 3

3/8/8118 

 

الى  32/3/8132  بنها/جمهورٌة مصرجامعة  8

82/2/8132  

 

3    

    

-  

 الممررات الدراسٌة التً لام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

سلون تنظٌمً/المرحلة الثالثة  االدارة العامة  االدارة وااللتصاد جامعة دٌالى 3

 لسم االدارة العمة

8132/8138 

التطوٌر االداري/المرحلة  االدارة العامة االدارة وااللتصاد دٌالىجامعة  8

 الرابعة /لسم االدارة العامة

8132/8138 

مباديء االدارة/المرحلة االولى  االحصاء االدارة وااللتصاد جامعة دٌالى 3

 لسم االحصاء

8132/8138 

2      

2      

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 والندوات العلمٌة والورش التدرٌبٌة التً شارن فٌهاالمؤتمرات  -

نوع المشاركة  مكان االنعماد  طبٌعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسٌة

كلٌة االدارة وااللتصاد/جامعة  ورشة عمل 3

 (31)العدددٌالى

 8138 بحث

وجامعة بابل  جامعة الكوفة مؤتمر 8

 (3وكلٌة دجلة الجامعة)العدد
 8138 بحث

كلٌة االدارة وااللتصاد/جامعة  ندوة 3

 (2)العدد دٌالى

 8138 بحث

 ال ٌوجد  :( التً لام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلت ) -

 السنة  العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

      

 

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل علٌه )جائزة 

/ شهادة تمدٌرٌة / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع  الجهة المانحة 

 او النشاط

 السنة 

دورات تدرٌبٌة  3

 متنوعة

شهادات مشاركة /كتب 

 شكر وتمدٌر

 عمادة الكلٌة/-3

 االمرٌكٌة IREXمنظمة -8

 8138 دورات

جامعة االسراء وجامعة  شهادات مشاركة بحث 8

بابل وكلٌة الكوفة وجامعة 

 دجلة الجامعة

 8138 بحوث

 

 

 

 : العربٌة واالنكلٌزٌة اللغات التً ٌجٌدها 

 

 


