
 C.Vسيرة ذاتية 

 ختام دخن حمزة حسان الداوديواللقب : االسم الرباعي  -1
 12/7/1976المواليد /القادسية  -2

  /  الحالة الزوجية : -3

 / عدد االطفال :  -4

 : استاذ جامعي المهنة  -5

مييين جامعييية فيييي علييوم ادارة االعميييال  سشييهادة الاليييالور و حاصييي  علييي  : الدراسيييي التحصييي   -6
 في لبنان  AULاألعمال من جامعة في علوم ادارة  لماجستيراحاص  عل  شهادة  القادسية

 ادارة االعمالالدقيق : االختصاص  -7

 مدرس مساعداللقب العلمي :  -8

 مسييلول  0ملتييب المسيياعد االدار يية فييي رااسيية الجامعيية سييلرتار ة  0المهييام االدار يية  -9
التربيية مقيرر قسيم 0وحدة التخطيط  واالحصاء وقاعدة البيانيا   مسلولوحدة االفراد, 

, رايييس  قسييم التربييية البدنييية وعلييوم فييي للييية التربييية للبنييا  البدنييية وعلييوم الر ا يية
 الر ا ة وتربية الفنية

 اجتياز التوف  0شهادة  -10

 الدورا  التي شارك بها :
 دورة القيادا   -1

 الحاسوبدورة  -2

 دورة التأهي  التربوي   -3

 دورة التقنيا  التربوية  -4

                                  دورة التعليم االلكتروني      -5
 (8عدد الجان )  -6
 (7عدد التشلرا  ) -7



 C.VBiography 

 
 

1-  Quadrilateral name and title:Khetam  deken Hamza Hassan     

Dawadi                                                                                         
07/12/1976                                                         Births / Qadisiyah -2   

 early  / 3-Marital Status             2 

4-  The number of children 

                                                                                    5-      

Occupation: professor                                                                                  

6- Academic achievement: He holds a bachelor's degree in business 

administration science from the University of Qadisiya holds a 

master's degree in Business Administration Sciences from the 

University of AUL in Lebanon                     
   

                             flour Specialization: Business Administration 7-  

 
Academic Title: Assistant Lecturer                                                    8-       

 
   9- Administrative tasks 0 Administrative Office of Administrative 

Assistant in the presidency of the university 0 solely responsible 

individuals, the unit of planning and statistics official database 0 

decision of the Department of Physical Education and Sports Science 

in the College of Education for Girls, Head of the Department of 

Physical Education and Sports Science and Technical Education 

 
10-  certification pass the TOEFL:  Sessions in which they participated 

                                                                                               
Leadership Course 

  Cycle Computer             :        
educational qualification cycle 

TMS cycle 

E-Learning Course 

 

 



 
The number of committees 10 

 Number Alckrat 10 

 

 
 

 


