
 

 

 انظٍزح انؼهًٍخ

 
 يذًذ ػهىو يذًذ ػهً يذًىد انؼقبثً 0د0و0أ -االسم الثالثي واللقب:

 دكزىراِ فً انقبَىٌ انؼبو -الححصيل الدراسي:

 00/7/3771-المىاليد:

 /بغدادانؼزاق -محل الىالدة:

 يزشوج -الحالة االجحماعية:يظهى             -ذكر      الديانة: -الجنس:

 draloom@yahoo.com -االيٍم:

 

 -الشهادات الحاصل عيها:

شهبدح ثكبنىرٌىص فً انقبَىٌ انؼبو يٍ جبيؼخ انُهزٌٍ وضًٍ رظهظم انؼشزح األوائم نهؼبو -3

(3771-3772) 

ؼبو يٍ جبيؼخ انُهزٌٍ ػٍ انزطبنخ انًىطىيخ ة)يىقف شهبدح انًبجظزٍز فً انقبَىٌ ان-0

 3777/3771انًشزع انؼزاق يٍ انضزٌجخ ػهى انشزكبد( وثزقذٌز )ايزٍبس(نهؼبو 

شهبدح انذكزىراِ فً انقبَىٌ انؼبو يٍ جبيؼخ انُهزٌٍ ػٍ األطزودخ انًىطىيخ ة)انطجٍؼخ -1

 0000-0003ذراطً انقبَىٍَخ وانًبنٍخ نذٌٍ انضزٌجخ(ثزقذٌز)جٍذ جذا(نهؼبو ان

 

 -الكليات )الجامعات(الحي درس فيها:

 3777-3771يبدح انًبنٍخ انؼبيخ نهؼبو انذراطً -دٌبنى -كهٍخ انٍزيىك انجبيؼخ األههٍخ-3

 0003-0000يبدح انًبنٍخ انؼبيخ نهؼبو انذراطً -ثغذاد-كهٍخ انززاس انجبيؼخ األههٍخ-0

 -انزبنٍخ:انًىاد -كهٍخ انقبَىٌ–جبيؼخ ركزٌذ -1

 انًبنٍخ انؼبيخ-انقبَىٌ انزجبري وانشزكبد انزجبرٌخ       -

 قبَىٌ انؼًم وانضًبٌ االجزًبػً-قبَىٌ انزُفٍذ       -

 -نهًىاد انزبنٍخ: 0003-0001كهٍخ اإلدارح واالقزصبد نهؼبو  –جبيؼخ ركزٌذ -2

 انذزٌبد انؼبيخ وانذًٌقزاطٍخ -انًذخم نذراطخ انقبَىٌ             -

 0004-0003كهٍخ دهىك انجبيؼخ نًبدح انًبنٍخ انؼبيخ نهؼبو انذراطً -3

 0004-0003رذرٌض يبدح انًبنٍخ انؼبيخ قظى االقزصبد فً كهٍخ دهىك انجبيؼخ-4

 0007-0004انًبجظزٍز يُذ ػبو -انًبنٍخ انؼبيخ/انذراطبد انؼهٍب-كهٍخ انقبَىٌ/جبيؼخ ركزٌذ-7

 نًبجظزٍز فً جبيؼخ ركزٌذاشزف ػهى طهجخ انذراطبد انؼهٍب/ا -1

 0اشزف ػهى طهجخ انًبجظزٍز وانذكزىراِ فً جبيؼخ انُهزٌٍ وانجبيؼخ انًظزُصزٌخ-7

 -نهًىاد انزبنٍخ: 0007-0001كهٍخ انزشٍذ انجبيغ األههٍخ نهؼبو -30

 ربرٌخ انقبَىٌ-انقبَىٌ انذطزىري     -

 -نهًىاد انزبنٍخ: 0007-0001كهٍخ انًُصىر انجبيؼخ األههٍخ -33

 انؼقىد-انذقىق انؼٍٍُخ    -

 -نهًىاد انزبنٍخ: 0007-0001كهٍخ انذقىق/جبيؼخ انُهزٌٍ نهؼبو انذراطً -30

 دقىق اإلَظبٌ-يجبدئ االقزصبد   -انًبنٍخ انؼبيخ وانزشزٌغ انضزٌجً   -

-0030و 0030-0033انًبنٍخ انؼبيخ نطهجخ انًبجظزٍز وانذكزىراِ فً جبيؼخ انُهزٌٍ نألػىاو -

0031 

  0033-0030كهٍخ انًبيؤٌ انجبيؼخ األههٍخ نًبدح انًبنٍخ انؼبيخ -31
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 )انفصم انذراطً األول(0032-0031كهٍخ انقبَىٌ انجبيؼخ انؼزاقٍخ -32

 -الدوائر الحي عملث فيها:
 32/7/0001إنى  04/0/0000ثغذاد نهظُىاد -انهٍئخ انؼبيخ نهضزائت–وسارح انًبنٍخ  -3

  0001-0001يذبفظخ صالح انذٌٍ -كهٍخ انقبَىٌ-جبيؼخ ركزٌذ-0

 0031-0001-ثغذاد-كهٍخ انذقىق–جبيؼخ انُهزٌٍ -1

  0032-0030-ثغذاد-كهٍخ انقبَىٌ-انجبيؼخ انؼزاقٍخ-2

 0032-0031-كهٍخ انقبَىٌ-جبيؼخ ثغذاد-3

 0032-0031-رئبطخ انجبيؼخ-انجبيؼخ انؼزاقٍخ-4

 

 -المناصب اإلدارية الحي جم شغلها:

 0000األػًبل انزجبرٌخ وانًهٍ فً انهٍئخ انؼبيخ نهضزائت نهؼبووكٍم يذٌز قظى -3

 0000يذٌز شؼجخ انًظخ وانزقذٌز فً انهٍئخ انؼبيخ نهضزائت ػبو-0

 0003يذٌز ودذح انزؼهٍى انًظزًز فً جبيؼخ ركزٌذ/كهٍخ انقبَىٌ نهؼبو -1

 0004/0007جبيؼخ ركزٌذ فً ػبو -يذٌز ودذح انذراطبد انؼهٍب-2

 0004/0007جبيؼخ ركزٌذ فً ػبو  -رذذٌذ انزارت ويُخ انقذورئٍض نجُخ -3

 0003/0004جبيؼخ ركزٌذ فً ػبو  -ػضى فً انهجُخ االيزذبٍَخ-4

جبيؼخ ركزٌذ فً ػبو  -ػضى ويقزر انهجُخ االيزذبٍَخ نهذراطبد انؼهٍب فً كهٍخ انقبَىٌ-7

0004/0007 

 0031-0030جبيؼخ انُهزٌٍ -ػضى هٍئخ رذزٌز فً يجهخ انذقىق-1

 كهٍخ انذقىق/جبيؼخ انُهزٌٍ 0007-0001رئٍض قظى انقبَىٌ انؼبو نالػىاو-7

 0030-0033و  0033-0030و 0030-0007رئٍض قظى انقبَىٌ انخبص نألػىاو -30

 جبيؼخ انُهزٌٍ-فً كهٍخ انذقىق 0031-0030و

  0032-0031ػضى نجُخ انجذىس انزٌبدٌخ فً وسارح انزؼهٍى انؼبنً وانجذش انؼهًً نهؼبو -33

  0033-0030و 0030-0007جبيؼخ انُهزٌٍ نألػىاو -يؼبوٌ ػًٍذ كهٍخ انذقىق-30

 0031-0030جبيؼخ انُهزٌٍ نهؼبو -ػًٍذ كهٍخ انذقىق-31

 0032-0031رذرٌظً فً كهٍخ انقبَىٌ/جبيؼخ ثغذاد نهؼبو -32

 0يذٌز انقظى انقبَىًَ فً انجبيؼخ انؼزاقٍخ دبنٍب-33

 

 
 


