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 يظطفً سانى ػثذ تخُد : ـى ـــــــــاالســ

 يسهى  :   انذَـــــــــــاَح

 انماَىٌ انذونٍ:     ضــانرـخـظ

 ذذرَسٍ:        حانىظُف

 أسرار يساػذ  انذرجح انؼهًُح :

 كهُح انماَىٌ / جايؼح تغذاد:     ػُىاٌ انؼًم

 انحانح االجرًاػُح : يرسوض .

 

 .انًؤهالخ انؼهًُح أوالً : 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكانىرٌىش

 

 2002 انماَىٌ بغذاد

 2002 انحمىق االضكُذرٌت انًاجطتٍر

 انذكتىراِ

 

 2012 انحمىق االضكُذرٌت

 

 شاَُاً : انرذرض انىظُفٍ:
 

 انى -انفترة يٍ  انجهت انىظٍفت ث

 نغاٌت األٌ 3/2/2014 دكهٍت انماَىٌ / جايؼت بغذا تذرٌطً 1

 
 

 

 انصىرة 
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 شانصاً : انرذرَس انجايؼٍ .

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

 األٌ نغاٌت 3/2/2014 بغذاد كهٍت انماَىٌ 1

 ونغاَح االٌ 1/9/9119 بغذاد كهٍت االداب 2

 

 راتؼاً : انًمرراخ انذراسُح انرً لًد ترذرَسها. 

 ةـــــالسن ةادـــــالم مـــالقس ت

 نحذ االٌ 2014 انماَىٌ انذونً انخاص انماَىٌ انذونً 1

 

– 2015 

 2014 انؼًهً )لضاء دونً( انماَىٌ انذونً 2

  2013 انؼاللاث انذونٍت انماَىٌ انذونً 3

  2014 ػهى االجتًاع انماَىًَ انماَىٌ انجُائً 4

 2015 انتحمٍك انجُائً انماَىٌ انجُائً 5

 2014 تارٌخ انماَىٌ نخاصانماَىٌ ا 6

 2012 انؼٍادة انماَىٍَت انماَىٌ انجُائً 7

 2012 انطًٍُار/ دراضاث ػهٍا  انماَىٌ انذونً 7

 ونغاٌت االٌ 2012 انماَىٌ انذونً انخاص/ دراضاث ػهٍا انماَىٌ انذونً 8

 2012 انماَىٌ انذونً اإلَطاًَ دبهىو دراضاث انطالو   9

 2020 َظرٌاث انصراع انذونً ودبهىو دراضاث انطال 11

 2020 انطًٍُار / دكتىراِ  انماَىٌ انذونً 11
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 انرٍ شارن فُها.انؼهًُح وانُذواخ انًؤذًراخ اً: خايس 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضىر تكهٍت انحمىق/ االضكُذرٌ 2012 انؼذانت بٍٍ انىالغ وانًأيىل 1

 حضىر كهٍت انماَىٌ/ بغذاد 2015 2005دضتىر جًهىرٌت انؼراق  2

 حضىر كهٍت انحمىق/ انُهرٌٍ 2016 يشكهت اَؼذاو انجُطٍت 3

انًهكٍت انفكرٌت اضاش تمذو انًجتًغ  4

 وتطىرِ

 حضىر كهٍت انماَىٌ/ بغذاد 2016

 ورلت ػًم جايؼت بغذاد 2016 ترصٍٍ انتؼهٍى انؼانً فً انؼراق 5

 ًبحث ػهً كهٍت انماَىٌ/بغذاد 2016 تؼسٌس انماَىٌ انذونً اإلَطاًَ 6

 ورلت ػًم يُظًت َطاء بغذاد 2016 حمىق انًرآة 7

انترابظ بٍٍ انماَىٌ انذونً يؤتًر  8

 انجُائً وانماَىٌ انذونً اإلَطاًَ

 بحث ػهًً كهٍت انماَىٌ/ بغذاد 2016

9 
 انطُىي انجايؼت  انًطتمبمكهٍت يؤتًر 

 بحث ػهًً بابم/  جايؼت انًطتمبم 2012

10 
 يؤتًر راتٍت انجرًٌت اإلرهابٍت 

 حضىر كهٍت انماَىٌ / بغذاد 2012

إضتذايت لىاػذ انماَىٌ انخاص  11

  وانتحذٌاث انًؼاصرة

 حضىر كهٍت انماَىٌ/ بغذاد 2012
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 .انرذرَثُح وورش انؼًمسادساً: انذوراخ  

 

 حانسُ انجهح انًُظًح انؼُىاٌ خ

 9112 يركس انذراساخ / جايؼح االسكُذرَح انجىاَة انُظرَح وانؼًهُح نهرحكُى دورج فٍ  1

 9112 يركس انذراساخ / جايؼح االسكُذرَح دورج فٍ يماطذ انشرَؼح االساليُح 2

 9112 يركس انذراساخ / جايؼح االسكُذرَح دورج فٍ انظىاهر انماَىَُح انحذَصح  3

 9112 يركس انذراساخ / جايؼح االسكُذرَح ذونُح انذتهىياسُحدورج فٍ انؼاللاخ ان 4

 9111 يكرثح االسكُذرَح دورج فٍ لىاػذ تُاَاخ األيى انًرحذج 5

 9111 يكرثح االسكُذرَح دورج فٍ لىاػذ وشائك األيى انًرحذج  6

 9119 يركس انذراساخ / جايؼح انًُظىرج دورج فٍ انرحكُى فٍ ػمىد انثررول 7

 9119 يركس انذراساخ / جايؼح انًُظىرج ٍ انرأهُم انذتهىياسٍدورج ف 8

 9112 جايؼح تغذاديركس انرؼهُى انًسرًر /  دورج فٍ طرائك انرذرَس 9

 9112 جايؼح تغذاد/ يركس انرؼهُى انًسرًر  دورج فٍ انهغح انؼرتُح 10

 9112 جايؼح تغذاد /يركس انرؼهُى انًسرًر  دورج فٍ انُشر فٍ انًجالخ انؼهًُح انؼانًُح 11

 9112 جايؼح تغذاديركس انرؼهُى انًسرًر /  Google Scholarدورج فٍ   12

 9112 جايؼح تغذاد يركس انرؼهُى انًسرًر /  Research Gateدورج فٍ   13

 9112 كهُح انماَىٌ / جايؼح تغذاد ورشح ػٍ آنُح انؼًم ترؼهًُاخ انررلُح انؼهًُح  14

انؼراق  يكرة انًفىضُح االورتُح فٍ ورشح ػًم فٍ انماَىٌ انذونٍ االَساٍَ 15

 تانرؼاوٌ يغ يُظًح انُىَسكى / ارتُم

9119 

 9119 يكس انرخطُظ انحضرٌ / جايؼح تغذاد دورج ػٍ دور انًراحف فٍ انجايؼاخ 16

 9191 يركس انرؼهُى انًسرًر / جايؼح تغذاد ورشح ػًم فٍ ساليح انهغح فٍ انًخاطثاخ  17

ورشح ػًم انُح كراتح وَشر انثحىز فٍ  18

 ؼانًُحانًسرىػثاخ ان

 9191 يركس انرؼهُى انًسرًر / جايؼح تغذاد

ورشح ػًم ادارج انظفىف االنكرروَُح تطرَمح  19

 احررافُح 

 9191 يركس انرؼهُى انًسرًر / جايؼح تغذاد

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
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 9191 يركس انرؼهُى انًسرًر / جايؼح تغذاد ورشح ػًم انرفكُر تىاسطح انمثؼاخ انسد 20

اَرشار جائحح انُشاط انثذٍَ وانًُاػح فٍ ظم  21

 .19كىفُذ 

 9191 يركس انرؼهُى انًسرًر / جايؼح تغذاد

 

 . االخري : األَشطح انؼهًُح ساتؼاً  

 خارج الكلية داخل الكلية

 9112ورشح ذذرَثُح ػٍ حمىق انًرآج / فُذق تغذاد  9112يحاضر فٍ َذوج نهفرع انذونٍ 

 9112/ جايؼح تغذاد  انؼهًُح ورشح ػًم نهررلُاخ 9112يحاضر فٍ َذوج نهررلُاخ انؼهًُح 

 9112دورج انًراحف فٍ انجايؼاخ يركس احُاء انرراز  9112ورشح ػًم ػٍ انُىع االجرًاػٍ  

 9112جايؼح تغذاد  دورج انًجالخ انؼهًُح/ 9112يحاضر فٍ َذوج ػٍ يرطهثاخ انررلُح  

يحاضر فٍ َذوج ػٍ انرذاتُر االلرظادَح نًىاجهح 

 9112االرهاب 

 

 9112ورشح ػًم نهررلُاخ انؼهًُح/ جايؼح تغذاد 

 9112ورشح ػًم ػٍ حمىق انًرأج 
 9112ورشح ػًم نهررلُاخ انؼهًُح / جايؼح تغذاد 

يحاضر فٍ َذوج  ػٍ دور  انًارساخ انالحمح فٍ 

 9112ذفسُر انًؼاهذاخ انذونُح  
 9112ورشح ػًم نهررلُاخ انؼهًُح / جايؼح تغذاد 

ذؼذد انجُسُح ػهً ذحذَذ  يحاضر فٍ َذوج أشر

 9119انماَىٌ انشخظٍ 

 / يذرب فرَك انكهُح فٍ يساتمح انًحكًح االفرراضٍ

 9119ؼح انهثُاَُح , طراتهس / نثُاٌ نسُح انجاي

يحاضر فٍ ورشح ػًم ذؼهًُاخ انررلُح انؼهًُح 

 .9119انجذَذج 

ػضى هُأج ذحرَر فٍ يجهح ػهًُح يحكًح خارض انؼراق / 

 يجالخ ػهًُح  2انجسائر , ػذد 

يحاضر فٍ َذوج ػٍ انرحفظاخ انًسرررج فٍ 

 9191انماَىٌ انذونٍ / كهُح انماَىٌ 

يحاضر فٍ َذوج ػٍ حمىق االحذاز / انكىفح نسُح 

9112. 

يحاضر فٍ ورشح ػًم ػٍ ضىاتظ انررلُاخ 

 9191انؼهًُح / كهُح انماَىٌ 

االشراف ػهً تحىز انذتهىو فٍ دراساخ انسالو / كهُح 

 .9191داب نهؼاو اال

يحاضر فٍ َذج ػٍ اػرًادَح انًجالخ انؼهًُح فٍ 

 9191جايؼح تغذاد / كهُح انماَىٌ  

ح انؼرالُح جُاالشراف ػهً تحىز انررلُح فٍ وزارج انخار

 9191نهؼاو 
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 .نًشروػاخ انثحصُح فً يجال انرخظض: اشايُاً  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 9112انؼذد األول/ يجهح انؼهىو انماَىَُح هثؼصح انذتهىياسُحانحظاَح انمضائُح ن 1

 9112ػذد خاص / يجهح انؼهىو انماَىَُح انُطاق انًكاٍَ نهؼًهُاخ انحرتُح 9

3 
انؼذانح انجُائُح نالحذاز فٍ إطار انجرائى راخ 

 انطاتغ انذونٍ

يجهح كهُح انماَىٌ / 

 جهًؼح االَثار

 9112/  انؼذد انصاٍَ

4 

 

 

انؼايح نهماَىٌ كًظذر نهماَىٌ انذونٍ  انًثادئ

 انجُائٍ
 9112/  انؼذد األول  يجهح انؼهىو انماَىَُح

ذجًُذ األيىال وانًىارد االلرظادَح نًكافحح  5

 اإلرهاب انذونٍ
 9112نسُح  29انؼذد  يجهح انحمُمح / انجسائر

انرُظُى انماَىٍَ نهرؼٍُُ فٍ انىظائك  6

 انؼرالُحانذتهىياسُح وفماً نهرشرَؼاخ 

انًجهح االكادًَُح نهثحس 

 انماَىٍَ / انجسائر
 9112نسُح  9انؼذد 

انحًاَح انماَىَُح نالراضٍ انرطثح فٍ ضىء  7

 )االهىار انؼرالُح اًَىرجاً( اذفالُح رايسار
 9119نسُح  22انؼذد  يجهح انحمُمح / انجسائر

 اسانُة انمرال فٍ انماَىٌ انذونٍ اإلَساٍَ 8
ًُح نهثحس انًجهح االكادَ

 انماَىٍَ / انجسائر
 9119نسُح  9انؼذد 

 وػذ تانُشر يجهح انؼهىو انماَىَُح فٍ إطار انًؼاهذاخ انذونُح انرحفظاخ انًسرررج 9

يؼُار انحم انىظُفٍ فٍ حم يشكهح ذؼذد  01

 انجُسُح
 وػذ تانُشر يجهح انؼهىو انماَىَُح

 ر / انجسائريجهح انًفك دور غسم األيىال فٍ يكافحح اإلرهاب 00
نسُح  9, انؼذد  12انًجذ 

9191 

 ذحد انطثغ كراب يُهجٍ يساػذ انًؼٍُ فٍ ذُازع انمىاٍَُ 01
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 و شهاداخ انرمذَر. انجىائس كرة انشكر ، : ذاسؼاً  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2013 وزٌر انتؼهٍى انؼانً كتاب شكر 1

 2013 وزٌر انتؼهٍى انؼانً تمذٌرٌتشهادة  2

 2014 وزٌر انتؼهٍى انؼانً كتاب شكر 3

 2015 وزٌر انؼذل كتاب شكر 4

 2015 يطاػذ رئٍص جايؼت بغذاد كتاب شكر 5

 2014 ػًٍذ كهٍت انماَىٌ 4كتاب شكر / ػذد  6

 2015 ػًٍذ كهٍت انماَىٌ 5كتاب شكر / ػذد  7

 2016 ماَىٌػًٍذ كهٍت ان 5كتاب شكر / ػذد  8

وزٌر انؼًم وانشؤوٌ  كتاب شكر 9

 االجتًاػٍت 

2017 

 2017 ػًٍذ كهٍت انماَىٌ  6كتاب شكر/ ػذد  11

 2012 ػًٍذ كهٍت انماَىٌ / انًطتُصرٌت كتاب شكر 11

 2012 ػًٍذ كهٍت انماَىٌ 5كتاب شكر / ػذد  12

 2012 ػًٍذ كهٍت انماَىٌ 4كتاب شكر / ػذد  13

 2012 / نبُاٌ انجايؼت انهبُاٍَت شهادة تمذٌر 14

 2012 رئٍص انجايؼت كتاب شكر  15

 2012 يؼاوٌ رئٍص انجايؼت  كتاب شكر  16

 2020 ػًٍذ كهٍت انماَىٌ كتاب شكر 17

 2020 وزٌر انتؼهٍى انؼانً كتاب شكر  18

 2020 رئٍص انجايؼت  كتاب شكر  19

 2020 ػًٍذ كهٍت االداب كتاب شكر  21

 2020 يذٌر دائرة انبحث وانتطىٌر 2كر / ػذد كتاب ش 21
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 فٍ انكهُح.اٌ انؼهًُح : ػضىَح انهجػاشراً  

 2015-2014نهؼاو انذراضً  ػضىٌت نجُت اَضباط انطهبت. 

 2016 -2015نهؼاو انذراضً  ػضىٌت نجُت يتابؼت تطبٍك اَظًت انجىدة. 

 نغاٌت االٌ 2015انترلٍاث انؼهًٍت نهؼاو  ضكرتٍر نجُت , . 

  نغاٌت االٌ 2016غذاد نهؼاو ارتباط يتحف جايؼت بػضى , . 

  نغاٌت االٌ 2016يتحف انكهٍت نهؼاو انًشرفت ػهى  هجُت ناػضى , . 

 ً2017 ػضىٌت نجُت انطاليت انفكرٌت انذائًت فً فرع انماَىٌ انذون. 

 نغاٌت االٌ 2017ؼهٍا فً فرع انماَىٌ انذونً ػضىٌت نجُت انذراضاث ان , . 

 نغاٌت اال2017ٌ ىثٍك األَشطت فً فرع انماَىٌ انذونًػضىٌت نجُت ت , . 

  2012 - 2017يطؤول وحذة انترلٍاث انؼهًٍت فً كهٍت انماَىٌ جايؼت بغذاد نهؼاو. 

  نغاٌت االٌ  2012فً فرع انماَىٌ انذونً نهؼاو  انؼهًٍتهجُت انػضى ,. 

 ونغاٌت االٌ. 2012يؼت بغذاد, نهؼاو ػضى انهجُت انؼهًٍت فً فرع انماَىٌ انذونً / كهٍت انماَىٌ / جا 

  نغاٌت اال2012ٌػضى انهجُت انؼهًٍت فً دبهىو دراضاث انطالو / كهٍت االداب / جايؼت بغذاد, نهؼاو , ,. 

 

 اخ .ــانهغ :حادٌ ػشر 

 وانهغت األ :  انؼربٍت. 

  جٍذ جذاً. االَجهٍسٌت  : 

 

 

 

 


