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 baqer@gmail.com8q البريد اإللكتروني :

 -التعليم : 

 الشهادة السنة

 بكالوريوس في النقد واألدب 2001

 دبلوم فني مختبرات علوم 1997

 دبلوم تشغيل مصافي 1995

 تماجستير في النقد واألدب 2003-2004

 دكتوراه بالنقد واالدب 2009

 

 -الخبرة :

 فني تشغيل مصافي.   . 1

 في مجال الشحن .  خمس عشر سنة    .2

 المهارات :

 تشغيل مصافي نفطية .    .1

 دورة تنشيطية في مجال تشغيل المصافي .    .2

 دبلوم في الشحن وانظمته    .3

 دورة في المعدات الميكانيكية .    .4

 دورة في األمن والسالمة النفطي .    .5

 دورة االعمال االلكترونية    .6

 فن حل المشاكل واتخاذ القرارات    .7

 B.O.T اسس الرقابة والتدقيق وادارة وتمويل المشاريع    .8

 فن حل المشاكل واتخاذ القرارات    .9

 االساليب الحديثة في التحليل المالي واعداد الدراسات المالية       .10

 بطاقات القياس المتوازن لقياس االداء البشري الفعال       .11

 قات العامة واالعالمالتخطيط االستراتيجي للعال       .12
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 المحاسبة لغير المحاسبين       .13

 التقنيات المتقدمة في صياغة وعرض التقارير االدارية والفنية       .14

 االساليب الحديثة في االرشفة االلكترونيةوأمن وسرية المعلومات       .15

 العقود االدارية وقانون المناقصات العامة       .16

 جاهات الحديثة في العالقات العامة واالعالماالت       .17

 التطور االداري المتقدم وادارة شؤون الموظفين       .18

 مهارات العرض والتقديم الفعال       .19

 .Starmanship المبيعات من  دورة في تأسيسية       .20

 . Starmanship دورة تقدمية في المبيعات من       .21

 مهارات الكمبيوتر :       .22

 Ms windows                    .أ

 Win word               .ب

 Power point               .ت

 Excel               .ث

 طباعة عربي وإنجليزي .                .ج

 كتب ادبية :       .23

 2014كتابة االدبي القد االدبي المعاصر وفن ال                    .أ

 2015فن اتخاذ القرارات وادارة االزمات                .ب

 2016سلسلة قصص قصيرة ) تجربتي (                .ت

 سلسلة سوالف امي العودة :               .ث

                                                                             i.       2010سقط الغراب 

                                                                           ii.      2005دانة والحجاب 

                                                                         iii.       2006جزاء االحسان 

                                                                        iv.       2009معاجز نبي آخر الزمان 

 األعمال الفنية :       .24

 .  تأليف() أخراج و  الحقيقة  فلم قصير وثائقي عن األسير بعنوان                    .أ

 تمثلية إجتماعية إذاعية بعنوان الذكرى ) تأليف وإخراج ( .               .ب

 تمثلية دينية إذاعية بعنوان اإلمام المهدي علية السالم ) إخراج ، تأليف ، تمثيل (               .ت

 وإخراج (تمثلية إذاعية عن حياة إبراهيم الخليل علية السالم ) تأليف                .ث



 مسرحية لمن يهمه األمر ) تأليف (                .ج

 مجموعة قصص قصيرة ) الحقائق ، ليلة دفن ، األسد الصغير (                .ح

 مجموعة أبحاث في مجال النقد األدبي .                .خ

 مجموعة أبحاث عن مسرحة المناهج الدراسية .                   .د

  بحث عن االسعافات األولية                   .ذ

  . ) تأليف ،اخراج (  فلم قصير تعليمي عن فوائد الطيور                 .ر

  )تأليف وإخراج (  فلم قصير تعليمي عن اإلنسان والقمر                 .ز

 فلم قصير تعليمي عن الغذاء الزائد ) تأليف وإخراج (              .س

 عدد من المسرحيات التي لم تخرج منها :              .ش

 أم دالل .        ·

 رسالة الى العالم        ·

 الغابة        ·

 ميتم العيد        ·

 


