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كرار حيدر حسون كاظم
    جامعة بابل / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االدارة البيئية   . 

العنوان : بابل/ حلة/ حي االمام
 

الهاتف : ٠٧٨٣١٨٠٨٩٧٥

haidarkarar122@gmail.con : البريد االلكتروني

تأريخ الميالد : 27/7/1998

مكان الميالد : حلة / بابل

الحالة االجتماعية : اعزب

الجنسية : العراق

 

  الهدف
طالٌب جامعي نشط أعمل بإجتهاد في مجال االدارة من خالل الخبرة المكتسبة من دراستي الجامعية على مدار ٤ سنوات

واهدف لإلستفادة من معرفتي بمجال اإلدارة ، لشغل وظيفة اداري في مصرفكم الموقر .

  الخبرات
 

 

،

اربع سنوات من الدراسة الجامعية في الشؤون االدارية

  المؤهالت التعليمية
 2017  

بابل / طريق بابل_ النجفبكلوريوس / مرحلة اخيرة، جامعة بابل/ كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االدارة البيئيه

1.    طالب بكالوريوس مرحلة رابعة باقي ع تخرج شهر واحد / كلية االدارة و االقتصاد/  جامعة بابل 

2.    حاصل على شهادة مشاركة من االكاديمية االمريكية للتعليم العالي وتدريب في مؤتمرها العلمي الدولي الثاني تحت

عنوان  بحثي (مبررات حرب التحالف الدولي)

3.    حاصل على شهادة مشاركة من االكاديمية االمريكية للتعليم العالي وتدريب في مؤتمرها العلمي الدولي الثالث تحت

عنوان بحثي ( التبعية  االقتصادية االقتصاديات المتقدمة)

4.    حاصل على شهادة مشاركة من كلية الرشيد للتعليم المختلط في تركيا تحت عنوان بحثي ( مؤشرات التبعية

االقتصادية للعراق دراسة في الجغرافية السياسية)

5.    حاصل على شهادة تقديرية من عمادة كلية االدارة واالقتصاد في مهرجانها (الثقافي والفني والرياضي بمناسبة يوم

الجامعة)

6.    حاصل على شهادة شكر وتقدير من رئاسة قسم االدارة البيئية

8 حاصل على شهادة تقديرية من عمادة كلية االدارة واالقتصاد في ( يم النصر العظيم من خالل المشاركة في قواطع

العمليات)

9 حاصل على كتابين شكر وتقدير من عمادة كلية  االدارة واالقتصاد

10 حاصل على شهادة مشاركة من كلية تكنلوجيا المعلومات / قسم البرمجيات / جامعة بابل

11 حاصل على شهاده مشاركة من العتبتين المقدستين العباسية والحسينية عن مشروع القرءان للجامعات والمعاهد



العراقية 
 

 12. حاصل على كتاب قبول بحث من االتحاد الدولي للجامعات 

13. حاصل على شهادة حضور من االكاديمية االمريكية في القياده االدارية 

14. رئيس األكاديمية العراقية للتدرب والتطوير 

15. سأحصل على دبلوم اداره اعمال من االكاديمية االمريكية وسأجري امتحان في شهر سابع 

16. حاصل على شهاده حضور من المعهد العالمي للطاقة .

  المشاريع

  المهارات االحترافية

  المراجع

  اللغات
 


