
 انسيزة انذاتيت

 الٌؼيوي  يبعيي : تغشيذ هحوذ قذوسياالسم 

 6791 –:بغذاد  انموانيد

      tagreed_333@yahoo.com          -:انبزيد االنكتزووي

 :  انتحصيم اندراسي

  6771كليت القبًىى / جبهؼت بغذاد عٌت  -بكبلىسيىط قبًىى. 

 2002جبهؼت بغذاد عٌت / كليت القبًىى  - تيش قبًىى ػبم  تخظض قبًىى اداسيهبجغ 

 .بتقذيش جيذ جذا

  للذساعبث القبًىًيت  ؼهذ الؼبليالو -تخظض قبًىى اداسي  ػبم  دكتىساة قبًىى

 .بتقذيش جيذ جذا 2062عٌت  الجبهؼت اللبٌبًيت  /القتظبديت واالجتوبػيت او

–الذائشة القبًىًيت واالداسيت  –: وصاسة التؼلين الؼبلي والبحث الؼلوي  تاريخ ومكان أول تعييه

  هذسط هغبػذ . 5/6/2002القغن القبًىًي في 

 إعتبر هشبسك.–: الذسجت الثبًيت  اندرجت انوظيفيت وانعىوان انوظيفي

 2062|-  : هذسط انهقب انعهمي

 :وانحانيت  انمىاصب االداريت واماكه انعمم انسابقت

 ة التؼلين القبًىًيت واالداسيت في هشكض وصاسالحقىق في القغن القبًىًي للذائشة شؼبت  هذيشة

 .2002،2001،2009الؼبلي والبحث الؼلوي للغٌىاث 

  هذيشة شؼبت االهالك والغكي في القغن القبًىًي للذائشة القبًىًيت واالداسيت في هشكض وصاسة

 . 2062لؼبم  التؼلين الؼبلي والبحث الؼلوي

 ًىًيت واالداسيت في هشكض وصاسة التؼلين الؼبلي هذيشة قغن الوىاسد البششيت في الذائشة القب

 .2062-2062فيوالبحث الؼلوي 

  هؼبوى هذيش ػبم  الذائشة القبًىًيت واالداسيت في هشكض وصاسة التؼلين الؼبلي والبحث الؼلوي

2062. 

  واالقتظبد/ جبهؼت بغذاد اإلداسةػضى الهيئت التذسيغيت في قغن االداسة الؼبهت في  كليت 

2062-2062. 

 ولحذ  2062هٌز  / جبهؼت بغذادكليت القبًىى في  القبًىى الؼبم فشع ػضى الهيئت التذسيغيت في

 .االى 

  ولحذ االى . 6/1/2061جبهؼت بغذاد هي –كليت القبًىى –هقشس فشع القبًىى الؼبم 

 

 



 : وانجامعيت  انهجان انوساريت

  سئيظ اللجٌت الىصاسيت الخبطت بتحذيذ الشواتب والؼٌبويي الىظيفيت وهٌح التشفيغ والؼالوة

 .2062لوىظفي وصاسة التؼلين الؼبلي والبحث الؼلوي 

  2062ػضى اللجٌت الىصاسيت  الخبطت بؼىدة الكفبءاث هي الخبسج. 

 2062ت الخبطت بوٌح اإلجبصاث الذساعيتػضى اللجٌت الىصاسي. 

 2062الخبطت ببلتؼبقذ هغ الكفبءاث والخبشاث الؼلويت  الىصاسيت ػضى اللجٌت. 

 يت وتذقيقيت هتؼذدةقسئبعت وػضىيت لجبى وصاسيت تحقي. 

  ولحذ االى  . 2062ػضىيت لجٌت الوكتبت في كليت القبًىى جبهؼت بغذاد هٌز 

  االى . ولحذ 2065- 2062ػضىيت اللجٌت االهتحبًيت للذساعبث الؼليب في فشع القبًىى الؼبم 

  ولحذ  2062ػضىيت اللجبى االهتحبًيت للذساعت االوليت في كليت القبًىى جبهؼت بغذاد هٌز

 االى .

 

 واندراساث  انبحوث

  هٌشىس ًظشة في اختظبص الوحكوت الجٌبئيت الذوليت. 

 غيش هٌشىس خشوج الؼشاق هي البٌذ الغببغ. 

  هٌشىس الوىظف في التؼبيش ػي سأيَهبذأ الوغبواة في تىلي الىظبئف الؼبهت وأثشٍ في حشيت. 

 انمؤتمزاث وورش انعمم 

 ورش انعمم 

  2007-الجبهؼت االهشيكيت بيشوث  –حقىق الالجئيي في القبًىى الذولي. 

  2062 –الذوحت  –جىدة االداسة في التؼلين الؼبلي 

  2062 -بغذاد –هشاكض التويض الحكىهي. 

  2062-بغذاد  –وتطبيقَ في الؼشاق ًظبم الٌبفزة الىاحذة. 

  2065بغذاد  –الجٌذس . 

 انمؤتمزاث 

  2007بيشوث –جبهؼت بيشوث الؼشبيت -الؼذالت والوجتوغ. 

  2062جبهؼت بغذاد  -كليت القبًىى  – 2005دعتىس الؼشاق لؼبم. 

  2065جبهؼت بغذاد -كليت القبًىى  –ضوبًت للوجتوغ الولكيت الفكشيت. 

  جبهؼت –كليت القبًىى –الؼذالت الذوليت الجٌبئيت بيي القبًىى الذولي االًغبًي والقبًىى الجٌبئي

 . 2061بغذاد 

 

 



 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2013-2003 13العدد  وزير التعليم العالي كتاب شكر 1

 2013 وزير التعليم العالي شهادة تقديرية 2

 2014--2013 3رئيس الجامعة  كتاب شكر 3

 2013 رئيس مؤسسة الشهداء كتاب شكر 4

 2015 2عميد كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 5

 2014 عميد كلية القانون 2كتاب شكر / عدد  6

 2015 عميد كلية القانون 2كتاب شكر / عدد  7

 2016 عميد كلية القانون 2كتاب شكر / عدد  8

 

 اللغــات . 

 م.اللغة األ :  العربية 

  جيد. االنجليزية  : 

 


