مىقف انطهثح انمثتعثٍه خارج انعراق /كهٍح االدارج واالقتصاد /جامعح انمىصم

خ

اسم انطانة

انكهٍح

وىع اندراسح

تهد اندراسح

مدج اندراسح

1

احًد يؤٌد عطٍت

االدارة ٔاالقخصاد

بعزت دراسٍت

اسخرانٍا

رالد سُٕاث
+سُت
حًدٌد+ياعدا
كٕرس انهغت

2

رَا زٍْر جرجٍس

االدارة ٔاالقخصاد

اجازة دراسٍت

ايرٌكا

اربع
سُٕاث/عدا
يدةانهغت

3

سانى خهٍم خاند

االدارة ٔاالقخصاد

بعزت دراسٍت

اسخرانٍا

4

سجى فخحً دمحم

االدارة ٔاالقخصاد

بعزت دراسٍت ضًٍ
انهجُت انعهٍا نهخطٌٕر
فً انعراق The/
Higher
Committee For
Education
Development in
/Iraq

برٌطاٍَا

انشهادج واالختصاص

حى يُح انًٕيا انٍّ اجازة اعخٍادٌت بدٌٔ راحب نًدة
حًدٌد أنً يٍ حارٌخ 2017-12-15
اَفك يٍ انكهٍت بخارٌخ
دكخٕراِ َ /ظى انًعهٕياث
عشرة اشٓر بًٕجب االير االداري ذي انعدد
باشر فً كٕرس انهغت
ٔنغاٌت ٔ 2018-6-18حًدٌد راًَ يٍ
ًٌٕٔ 12/8/2013جب
االدارٌت /جايعت USQ
 9/3/3675فً  15/7/2019يٍ حارٌخ
فً حارٌخ
حارٌخ ٔ 2018-6-16نغاٌت -12-15
االير االداري
(University of Southern
ٔ 28/1/2019نغاٌت  28/11/2019نغرض اكًال
23/09/2013
2018
3/9/5807
)Queenslandاالسخرانٍت
يخطهباث انحصٕل عهى شٓادة اندكخٕراِ

دكخٕراُِْ/دست انحاسباث
virginia/
commonwealth
university

دكخٕراِ  /يحاسبت حكانٍف
رالد سُٕاث /
/جايعت USQ (University
ياعدا كٕرس
of Southern
انهغت
)Queenslandاالسخرانٍت

رالد سُٕاث
+سُت
حًدٌد+ياعدا
كٕرس انهغت

تارٌخ االوفكاك

تارٌخ انمثاشرج
تاندراسح

انتمدٌداخ انحاصم عهٍها

انمالحظاخ ان وجدخ

دكخٕراِ  /جايعت Bangor
/برٌطاٍَا

23-9-2015

بداث كٕرس انهغت
5/10/2015

يسخًر باندراست

باشر بخارٌخ
 2/3/2015فً كٕرس
حًدٌد أنً يٍ حارٌخ 2019-2-29
انهغت .حٍذ باشر
ٔنغاٌت 2019-8-29
بانكٕرس االكادًًٌ
فً حارٌخ 29/2/2016

حارٌخ بدء كٕرس
انهغت  2015-1-5رى
بدأث بانفصم
االكادًًٌ بخارٌخ -28
ٔ 2015-9نغاٌت-9-30
2018

ٔصهج انٕالٌاث انًخحدة االيرٌكٍت فً
ٔ 24/9/2015بداث كٕرس انهغت فً
ٔ 5/10/2015بداث انكٕرس االكادًًٌ فً
17/1/2017

ندٌّ حًدٌد راًَ ٔنى ٌردَا بشكم رسًً نحد االٌ

حًدٌد أنً يٍ حارٌخ 2018-7-31
عهما ً ان ندٌها تمدٌد ثانث مه تارٌخ 2019-7-31
ٔنغاٌت ٔ 2019-1-31حًدٌد راًَ يٍ
ونغاٌح  2020-1-31تمىجة كتاب انهجىح انعهٍا
حارٌخ ٔ 2019-1-31نغاٌت -7-31
نتطىٌر انتعهٍم ذي انعدد ل ع 19/648/فً -7-22
ٔ 2019حًدٌد رانذ يٍ حارٌخ -7-31
 2019ونم ٌصدر امر جامعً تانتمدٌد انثانث
 2019نغاٌت 2020-1-31

تارٌخ انمثاشرج
تاندراسح

خ

اسم انطانة

انكهٍح

وىع اندراسح

تهد اندراسح

مدج اندراسح

انشهادج واالختصاص

تارٌخ االوفكاك

5

عهً حازو ٌَٕس

االدارة ٔاالقخصاد

بعزت دراسٍت

برٌطاٍَا

رالد سُٕاث
+سُت
حًدٌد+ياعدا
كٕرس انهغت

دكخٕراة  /يحاسبت حكانٍف
/جايعت Nottingham trent

24-10-2013

28/10/2013

6

عًر ٌاسٍٍ دمحم

االدارة ٔاالقخصاد زيانت دراسٍت خاصت

رالد سُٕاث دكخٕراِ  /ادارة اعًال /جايعت
كًر بركازIstanbul/
+ياعدا كٕرس
Kemerburgaz University
انهغت

21-1-2018

بخارٌخ 29/1/2018
حى بدء كٕرس انهغت

حركٍا

انتمدٌداخ انحاصم عهٍها

انمالحظاخ ان وجدخ

تم مىح انمىما انًٍ اجازج اعتٍادٌح تدون راتة نمدج
حًدٌد أنً يٍ حارٌخ 2018-2-2
سىح تمىجة االمر االداري ذي انعدد 9/3/3039
ٔنغاٌت ٔ 2018-8-1حًدٌد راًَ يٍ
فً  11/6/2019نهفترج مه  2/2/2019ونغاٌح
حارٌخ ٔ 2018-8-2نغاٌت -2-1
 1/2/2020نغرض اكمال متطهثاخ انحصىل عهى
2019
شهادج اندكتىراي

يسخًر باندراست

