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 يظطفً صانى عثذ تخُد : ـى ـــــــــاالصــ

 0891/  4/  72 : ذارَخ انًُـالد 

 يرزوج انحانح انزوجُح :

 /  ذد األوالد  :ــعـــ

 يضهى  :   انذَـــــــــــاَح

 انماَىٌ انذونٍ:     ضــانرـخـظ

 ذذرَضٍ:        حانىظُف

 يذرس  انذرجح انعهًُح :

 كهُح انماَىٌ / جايعح تغذاد:     عُىاٌ انعًم

 

 .أوالً : انًؤهالخ انعهًُح 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكانىريىش

 

 2332/  6/  03 انماَىٌ بغذاد

 2332/  5/  03 انحمىق االضكُذريت انًاجطتير

 انذكتىراِ

 

 2332/  4/  22 انحمىق االضكُذريت

 

 انى -ٍ انفترة ي انجهت انىظيفت ث

 نغايت األٌ 0/2/2334 كهيت انماَىٌ / جايؼت بغذاد تذريطي 3

 
 

 

 انصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانثاً : انرذرَش انجايعٍ . 

 انى -يٍ انفترة   انجايؼت )انًؼهذ / انكهيت(  انجهت ث

 األٌ نغايت 0/2/2334 بغذاد كهيت انماَىٌ 1

 

 راتعاً : انًمرراخ انذراصُح انرً لًد ترذرَضها. 

 ةـــــالسن دةاـــــالم مـــالقس ت

 نحذ االٌ 2334 انماَىٌ انذوني انخاص انماَىٌ انذوني 1

 

– 2335 

 2334 انؼًهي )لضاء دوني( انماَىٌ انذوني 2

  2330 انؼاللاث انذونيت انماَىٌ انذوني 3

  2334 ػهى االجتًاع انماَىَي انماَىٌ انجُائي 4

 2335 انتحميك انجُائي انماَىٌ انجُائي 5

 2334 تاريخ انماَىٌ انخاصانماَىٌ  6

 

 انرٍ شارن فُها.انعهًُح وانُذواخ انًؤذًراخ اً: خايض 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضىر كهيت انحمىق/ االضكُذريت 2332 انؼذانت بيٍ انىالغ وانًأيىل 1

 حضىر ٌ/ بغذادكهيت انماَى 2335 2335دضتىر جًهىريت انؼراق  2

 حضىر كهيت انحمىق/ انُهريٍ 2336 يشكهت اَؼذاو انجُطيت 3

انًهكيت انفكريت اضاش تمذو انًجتًغ  4

 وتطىرِ

 حضىر كهيت انماَىٌ/ بغذاد 2336

 ورلت ػًم جايؼت بغذاد 2336 ترصيٍ انتؼهيى انؼاني في انؼراق 5

 يبحج ػهً ذادكهيت انماَىٌ/بغ 2336 تؼسيس انماَىٌ انذوني اإلَطاَي 6

 ورلت ػًم فُذق ركٍ كهرياَت 2336 حمىق انًرآة 7

انترابظ بيٍ انماَىٌ انذوني انجُائي  8

 وانماَىٌ انذوني اإلَطاَي

 بحج ػهًي كهيت انماَىٌ/ بغذاد 2336

 بحج ػهًي كهيت انماَىٌ / بغذاد 2332 راتيت انجرائى اإلرهابيت 9



 

 

 

 

 

 

 

 .انرذرَثُح وورط انعًمصادصاً: انذوراخ  

 

 انضُح انجهح انًُظًح انعُىاٌ خ

 7116 يركز انذراصاخ / جايعح االصكُذرَح انجىاَة انُظرَح وانعًهُح نهرحكُى دورج فٍ  1

 7116 يركز انذراصاخ / جايعح االصكُذرَح دورج فٍ يماطذ انشرَعح االصاليُح 2

 7116 َحيركز انذراصاخ / جايعح االصكُذر دورج فٍ انظىاهر انماَىَُح انحذَثح  3

 7119 يركز انذراصاخ / جايعح االصكُذرَح دورج فٍ انعاللاخ انذونُح انذتهىياصُح 4

 7101 يكرثح االصكُذرَح دورج فٍ لىاعذ تُاَاخ األيى انًرحذج 5

 7100 يكرثح االصكُذرَح دورج فٍ لىاعذ وثائك األيى انًرحذج  6

 7107 جايعح انًُظىرج يركز انذراصاخ / دورج فٍ انرحكُى فٍ عمىد انثررول 7

 7107 يركز انذراصاخ / جايعح انًُظىرج دورج فٍ انرأهُم انذتهىياصٍ 8

 7106 جايعح تغذاد دورج فٍ طرائك انرذرَش 9

 7102 جايعح تغذاد دورج فٍ انهغح انعرتُح 10

 7106 جايعح تغذاد دورج فٍ انُشر فٍ انًجالخ انعهًُح انعانًُح 11

 7105 جايعح تغذاد Google Scholarدورج فٍ   12

 7102 جايعح تغذاد  Research Gateدورج فٍ   13

ورشح عٍ آنُح انعًم ترعهًُاخ انررلُح انعهًُح  14

 7102انجذَذج نضُح 

 7109 كهُح انماَىٌ / جايعح تغذاد

 

  ً  . االخري : األَشطح انعهًُح صاتعا

 خارج الكلية داخل الكلية

 2335 ورشت تذريبيت ػٍ حمىق انًرآة / فُذق بغذاد 2335يحاضر في َذوة نهفرع انذوني 

 2335ورشت ػًم نهترلياث انؼهًيت/ جايؼت بغذاد  2336يحاضر في َذوة نهترلياث انؼهًيت 

 2336دورة انًتاحف في انجايؼاث يركس احياء انتراث  2336ورشت ػًم ػٍ انُىع االجتًاػي  

 2336دورة انًجالث انؼهًيت/جايؼت بغذاد  2336يحاضر في َذوة ػٍ يتطهباث انترليت  

ي َذوة ػٍ انتذابير االلتصاديت يحاضر ف

 2332نًىاجهت االرهاب 

 

 2336ورشت ػًم نهترلياث انؼهًيت/ جايؼت بغذاد 

 2332ورشت ػًم نهترلياث انؼهًيت / جايؼت بغذاد  2332ورشت ػًم ػٍ حمىق انًرأة 

يحاضر في َذوة  ػٍ دور  انًارضاث انالحمت 

 2332في تفطير انًؼاهذاث انذونيت  

 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1PW1kMnYAhVKIJoKHch8DvQQFggzMAI&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AOvVaw0EsBbxLkLeagBX_vue5ltw


 

 

 

 

 

 

 

 

  ً  .نًشروعاخ انثحثُح فً يجال انرخظضا: ثايُا

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 7105انعذد األول/ يجهح انعهىو انماَىَُح  انحظاَح انمضائُح نهثعثح انذتهىياصُح  0

 7106عذد خاص / يجهح انعهىو انماَىَُح  انُطاق انًكاٍَ نهعًهُاخ انحرتُح  7

ائى راخ انعذانح انجُائُح نالحذاز فٍ إطار انجر  3

 انطاتع انذونٍ 

يجهح كهُح انماَىٌ / 

 جهًعح االَثار

 7109/  انعذد انثاٍَ

4 

 

 

انًثادئ انعايح نهماَىٌ كًظذر نهماَىٌ انذونٍ 

 انجُائٍ

 7102/  7جانعذد األول /  يجهح انعهىو انماَىَُح

ذجًُذ األيىال وانًىارد االلرظادَح نًكافحح  5

 اإلرهاب انذونٍ

 7102نضُح  47انعذد  نجزائريجهح انحمُمح / ا

 

 

  ً  و شهاداخ انرمذَر. انجىائز كرة انشكر ، : ذاصعا

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2330 وزير انتؼهيى انؼاني كتاب شكر 1

 2330 وزير انتؼهيى انؼاني شهادة تمذيريت 2

 2334 وزير انتؼهيى انؼاني كتاب شكر 3

 2335 وزير انؼذل كتاب شكر 4

 2335 يطاػذ رئيص جايؼت بغذاد كتاب شكر 5

 2334 ػًيذ كهيت انماَىٌ 4كتاب شكر / ػذد  6

 2335 ػًيذ كهيت انماَىٌ 5كتاب شكر / ػذد  7

 2336 ػًيذ كهيت انماَىٌ 5كتاب شكر / ػذد  8

وزير انؼًم وانشؤوٌ  كتاب شكر 9

 االجتًاػيت 

2332 

 2332 ػًيذ كهيت انماَىٌ  6ػذد كتاب شكر/  11

 2332 ػًيذ كهيت انماَىٌ 5كتاب شكر / ػذد  11

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فٍ انكهُح.اٌ انعهًُح : عضىَح انهجعاشراً  

 2335-2334نهؼاو انذراضي  ػضىيت نجُت اَضباط انطهبت. 

 2336 -2335نهؼاو انذراضي  ػضىيت نجُت يتابؼت تطبيك اَظًت انجىدة. 

 ونحذ األٌ . 2336ت نهؼاو يطؤول وحذة انترلياث انؼهًي 

 ونحذ األٌ 2336غذاد نهؼاو ػضى ارتباط يتحف جايؼت ب. 

  ونحذ األٌ 2336يتحف انكهيت نهؼاو انًشرفت ػهى  نجُت اػضى. 

 2332 ػضىيت نجُت انطاليت انفكريت انذائًت في فرع انماَىٌ انذوني. 

  2332ػضىيت نجُت انذراضاث انؼهيا في فرع انماَىٌ انذوني. 

  2332 نجُت تىحيك األَشطت في فرع انماَىٌ انذونيػضىيت. 

  ونحذ األٌ. 2332يطؤول وحذة انترلياث انؼهًيت في كهيت انماَىٌ جايؼت بغذاد نهؼاو 

  ونحذ االٌ.2332ػضى نجُت انذراضاث انؼهيا في فرع انماَىٌ انذوني نهؼاو 

 

 اخ .ــانهغ :حادٌ عشر 

 وانهغت األ :  انؼربيت. 

  جذاً. :  جيذ االَجهيسيت 

 

 

 

 


