
 

د.االء َاطش دغٍُ انبؼاس أ.و. -االعى :  

 

انبظشة \0790\0\01 -: انًىانُذ  

                                                               -انبشَذ االنكخشوٍَ:

alaanaser1971@yahoo.com 

 

اث انجضائُتأطىل االجشاء \االخخظاص\انجُائٍ  فهغفت انماَىٌ -انخخظض انذلُك :  

 

بكهىسَىط فٍ انماَىٌ عُت  -: ادةانشه  

0771 

كهُت \جايؼت بغذاد \ياجغخُش فٍ انماَىٌ انجُائٍ   -انشهادة االونً وحاسَخها :

  0775\انماَىٌ

دساعت يماسَت\انؼفى انمضائٍ  -ػُىاٌ االطشودت :  

 

كهُت \جايؼت بغذاد \دكخىساة فٍ انماَىٌ انجُائٍ  -انشهادة انزاَُت وحاسَخها :

  1110\انماَىٌ

حُاصع االخخظاص فٍ االجشاءاث انجضائُت -ػُىاٌ االطشودت :  

 

جايؼت بغذاد  -حذسَغُت فٍ كهُت انماَىٌ -ت :انىظُفت انذانُ  

 

انجايؼت انًغخُظشَت\سئُظ لغى انماَىٌ انؼاو فٍ كهُت انماَىٌ  -انىظُفت انغابمت :  

  1112\9\12 -حاسَخ انخكهُف بانىظُفت انغابمت :

 

1110\7\04 -ٍ :حاسَخ أول حؼُُ  

  

  -انبذىد وانكخب انؼهًُت :

 

حانُف د.باعى \  1111نغُت  45ششح لاَىٌ اَجاس انؼماس انًؼذل بانماَىٌ  سلى  --

سلى \ 1111\يطبؼت دمٍ االَباسٌ \ػبذ انضياٌ انشبُؼٍ و د. االء َاطش دغٍُ انبؼاس 

1111نغُت \ 971\االَذاع فٍ داس انكخب وانىرائك ببغذاد   

  

نغُت  051ذ انخشكُالث انمضائُت فٍ لاَىٌ انخُظُى انمضائٍ انؼشالٍ سلى بذ --

  1111يمذو انً جايؼت انبكش نهذساعاث انؼغكشَت عابما ػاو \انًؼذل  0797

 



 

كهُت –فٍ يجهت سعانت انذمىق  يُشىس–أ.و.د.آالء َاطش دغٍُ -انخىلُف انخؼغفٍ   --

1103-انزاٍَ انؼذد –انغُت انغادعت –جايؼت كشبالء -انماَىٌ  

أ.و .د.فشاط ػبذ  و َاطش دغٍُ آالءد.أ.و .– اإلسهابُتانمظذ انجشيٍ فٍ انجشًَت -

انًجهذ انخاعغ –جايؼت بغذاد –كهُت انماَىٌ  -يجهت انؼهىو انماَىَُت  فٍ يُشىس–انًُؼى 

1103انؼذد األول –وانؼششوٌ   

نغُت  ألعشٌاٍ انؼُف انؼُف االعشٌ )دساعت فٍ ضىء يششوع لاَىٌ انذًاَت ي-

 فٍ يجهت سيُشى-.د. باٌ دكًج انجاف أ.و و آالء َاطش دغٍُ د.. أ .و-(1100

انؼذداٌ -انًجهذ انخايظ -انغُت انغابؼت-انجايؼت انًغخُظشَت–كهُت انماَىٌ -انذمىق

1104- 15و14  

 األيُشَاطش دغٍُ  وأدًذ ػبذ  آالءأ .و .د.–جشًَت إفشاء أعشاس انذفاع ػٍ انبالد -

جايؼت بغذاد–انُشش فٍ يجهت انؼهىو انماَىَُت /كهُت انماَىٌ  لُذ– دغٍُ  

 

 

-انشكش وانخمذَش :  

 

انخذسَظ فٍ لغى انماَىٌ ٍشكش وحمذَش يٍ لبم كهُت انًؼاسف انجايؼت ػ--  

  

شكش وحمذَش يٍ لبم انًؼهذ انمضائٍ فٍ انؼشاق ػٍ اطشودت انذكخىساة انًىعىيت  --

ع االخخظاص فٍ اإلجشاءاث انجضائٍبخُاص  

يغاػذ رأعخاشكش وحمذَش يٍ لبم ػًُذ كهُت انماَىٌ /جايؼت بغذاد ػٍ َُهها دسجت -  

شكش وحمذَش يٍ لبم ػًُذ كهُت انذمىق/جايؼت حكشَج ػٍ انجهىد انًبزونت وانخفاػم -

شَكانًغخًش نهًشاسكت فٍ يُالشاث انشعائم واالطاسَخ حكبذ ػُاء انغفش ويخاطش انط  

حزًٍُ جهىد يٍ لبم هُأة انُضاهت ػٍ انًشاسكت بإجشاء ايخذاَاث انخاطت بها -

 وحظذُخ انذفاحش االيخذاَُت نهًخمذيٍُ نهخؼٍُُ فٍ هزِ انهُأة

شكش وحمذَش يٍ لبم ػًُذ كهُت انماَىٌ /انجايؼت انؼشالُت ػٍ انجهىد انًبزونت فٍ -

 إجشاء االيخذاٌ انشفىٌ نطهبت انذساعاث انؼهُا

 

 

 

 

 

 

 

 



-: نذوساث وانىسػ انخذسَبُتا  

 

يكخب االعخشاساث انخؼهًُُت ٌ فٍ طشائك انخذسَظ انخٍ َظًها دوسة انخاهُم انخشبى --

 1\19ونغاَت  \ 1110\1\09انجايؼت انًغخُظشَت نهًذة يٍ \فٍ كهُت انًؼهًٍُ 

\1110  

واالعخشاسٌ انذوسة انخطىَشَت فٍ انهغت انؼشبُت انخٍ َظًها انًكخب االخخظاطٍ  --

حششٍَ انزاٍَ  20 \5شَت نهًذة يٍ انجايؼت انًغخُظ\انخشبىٌ فٍ كهُت انًؼهًٍُ 

1110 

– 1104اَاس  12-19وسشت ػًم حذسَبُت ػٍ انؼذانت و انجُذس خالل انفخشة يٍ -

 ألايخها نجُت االَمار انذونُت 

انىطُُت ػٍ )دمىق انًشأة فٍ ظم انًؼاَُش انذونُت وانمىاٍَُ  حذسَبُتػًم وسشت -

 ها جًؼُت َغاء بغذاد )انذذ يٍ انخًُُض وانؼُف ضذ انًشأة( وانخٍ َظًخ -انؼشالُت(

 يغ يُظًت يغاػذاث انشؼب انُشوَجٍ بانخؼاوٌ

 -انخبشاث االخشي :

 \لغى انماَىٌ \انماء انًذاضشاث فٍ كهُت انًؼاسف انجايؼت االههُت --

0775 

جايؼت بغذاد نهؼاو  \لغى انًذاعبت  \اد انماء انًذاضشاث فٍ كهُت االداسة وااللخظ--

 0779\ 0775انذساعٍ 

جايؼت  \لغى انًذسعٍُُ انخجاسٍَُ  \انماء انًذاضشاث فٍ كهُت االداسة وااللخظاد  --

 0779\ 0775بغذاد نهؼاو انذساعٍ 

حذسَظ يادة أطىل انًذاكًاث انجضائُت فٍ كهُت انماَىٌ /انجايؼت انًغخُظشَت يٍ --

 1115ػاو إنً  1111ػاو 

فٍ \وانزاَىَت   اإلػذادَت نهًشدهت\انخذسَظ نًادة انهغت انؼشبُت فٍ انًذسعت انهُبُت  --

 1117\1112\1119\1115انذساعُت  نألػىاوانظٍُ \انهُبُت فٍ بكٍُ انغفاسة 

نذذ  1100حذسَظ يادة لاَىٌ انؼمىباث انخاص فٍ كهُت انماَىٌ /جايؼت بغذاد يٍ --

  اٌِ


