
 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 خاٌذارُح ٌظُزا
 

 

 

 

           باسن احوذ زيذاى خلف الذليوي:   ـُ ـــــــــاالطــ

  .3891 \5\31 : ربرَخ اٌُّـالد 

 ِزشوط اٌحبٌخ اٌشوجُخ :

   4  ذد األوالد  :ــعـــ

 ِظٍُ   :   اٌذَـــــــــــبٔخ

       ِىٕٕخ سراعُخ :       صــاٌزـخـص

 ذرَظٍ  ثبحش ر:       خ ــــــاٌىظُف

     8119\7\35 ِذرص ِظبعذ  اٌذرجخ اٌعٍُّخ :

            جبِعخ االٔجبر / ِزوش دراطبد اٌصحزاء :     عٕىاْ اٌعًّ

     17918813771اٌعًّ   :     هبرف

         17918813771:     اٌهبرف إٌمبي

 ds.bassim.zedan@uoanbar.edu.iq ىززؤٍ :اٌجزَذ إالٌ

 

 

 

 

 

 
 

 الصورة 
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 .ّؤهالد اٌعٍُّخ أوالً : اٌ 

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  الذرجت العلويت 

 ثىبٌىرَىص

 

 8118 السراعت  ثغذاد

 8117 السراعت  ثغذاد اٌّبجظزُز

 

  . صبُٔبً : اٌزذرط اٌىظُفٍ 

 

 صبٌضبً : اٌزذرَض اٌجبِعٍ . 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكليت(  الجهت ث

 35/23/3123الى  8119\7\35 بغذاد كليت السراعت 1

 ِظزّز – 84/38/8138 االًبار ِزوش دراطبد اٌصحزاء 2

 

 مزراد اٌذراطُخ اٌزً لّذ ثزذرَظهب.راثعبً : اٌّ 

 خـــــاٌظٕ بدحـــــاٌّ ُـــاٌمظ د

 .:311, 3119 ِعذاد رهُئخ اٌززثخ , اطبطُبد اٌظبحجبد اٌشراعُخ لظُ اٌّىبئٓ واالالد اٌشراعُخ 2

 لظُ االلزصبد اٌشراعٍ 3
 3119 اطبطُبد اٌظبحجبد اٌشراعُخ

 الى –الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 رذرَظٍ 2
 لظُ اٌّىبئٓ واالالد اٌشراعٍ -وٍُخ اٌشراعخ

 84/38/8138اًٌ  8119\7\35

 ِظزّز – 84/38/8138 وش دراطبد اٌصحزاءِز رذرَظٍ باحث 3
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 عٍىَ اٌّحبصًُ اٌحمٍُخ 4
 :311 حمٍُخِىٕٕخ اٌّحبصًُ اٌ

 :311 هكٌٌت اًتاج حيىاًي لظُ اٌضزوح اٌحُىأُخ 5

 لظُ عٍىَ اٌصٕبعبد اٌغذائُخ 6
 3121 ورع وِعبًِ اٌجبْ

 عٍىَ ولبَخ اٌّحبصًُ اٌحمٍُخ 7
 3121 اٌّىبئٓ واالالد اٌشراعُخ

8 
 لظُ اٌّىبئٓ واالالد اٌشراعُخ

 3122 ِعذاد اٌهُذروٌُه ,اداء طبحجبد 

 اٌشراعٍلظُ االلزصبد  9
 3122 اٌّىبئٓ واالالد اٌشراعُخ

 عٍىَ اٌّحبصًُ اٌحمٍُخ :
 3123 ِعذاد جٍٕ وحصبد

 لظُ االلزصبد واٌززثخ وعٍىَ اغذَخ 21
 3127 ِىبئٓ واالالد سراعُخ

 

 :اٌزٍ أػزف عٍُهب( اٌزطبئً  ،االطبرَح  )خبِظبً:  

 ال َىجذ.

 اٌزٍ ػبرن فُهب.اٌعٍُّخ وإٌذواد اٌّؤرّزاد طبدطبً:  

 ٔىع اٌّؼبروخ  هبِىبْ أٔعمبد خ ــاٌظٕ عٕىاْ اٌ د

) ثحش / ثىطزز 

 حضىر(

الوؤتور العلوي الثاًي لوركس دراساث  2

 الصحراء

 حضىر جاهعت االًبار 3124

 هشاركت بحث جاهعت االًبار 3128 الوؤتور العلوي السراعي الخاهس 2

هٌاقشت الخطت البحثيت وسبل ًذوة  3

 اًجازها وتطىيرها

 حضىر جاهعت االًبار 3127

ورشت عول بحثيت االهذاف واالًجاز  4

 لوعىقاثوا

 حضىر جاهعت االًبار 3127

 

 . االخزي طبثعب : األٔؼطخ اٌعٍُّخ  

 خبرط اٌىٍُخ داخً اٌىٍُخ

  دورح طزائك اٌزذرَض

  ح وفبءح اٌحبطجبدردو

  اٌشراعُخ دورح رٕمُخ اٌجذور واٌزفزُغ اٌحمٍٍ واصزٖ فٍ رحظٓ أزبط اٌّحبصًُ
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

  دورح صُبٔخ اٌظبحجبد اٌشراعُخ

  دورح االخطبء اٌؼبئعخ فٍ اٌٍغخ اٌعزثُخ واصىي اٌّخبطجخ اٌزطُّخ

 

أو رطىَز صبِٕب: اٌّؼزوعبد اٌجحضُخ فً ِجبي اٌزخصص ٌخذِخ اٌجُئخ واٌّجزّع  

 . اٌزعٍُُ

 اٌظٕخ إٌؼز ِحً أطُ اٌجحش د

ثذور األدغبي وثعض اٌصفبد دراطخ رأصُز رع ِجُذ اٌززفالْ ٌّىبفحخ  3

 111اٌُّىُٕخ ٌآلٌخ  ثبطزخذاَ اٌّحزاس اٌّطزحٍ اٌمالة 

الوجلت العراقيت 

لذراساث 

الصحراء/جاهعت 

 االًبار

3127 

فٍ  111أصز طزع وأعّبق اٌحزاصخ ثبطزعّبي اٌّحزاس اٌّطزحٍ اٌمالة  8

 Vignaثعض اٌّؤػزاد اٌفُٕخ ٌٍظبحجخ وفٍ ثعض صفبد ِحصىي اٌّبع 

radita 

هجلت العلىم 

السراعيت /جاهعت 

 االًبار

3126 

األثبر فٍ ِٕطمخ اٌزطجخ ٌالطزخذاَ اٌجؼزٌ ضّٓ  ثعض  رمُُُ صالحُخ ُِبٖ 1

 . اٌصحزاء اٌغزثُخ ِٓ اٌعزاق

هجلت العلىم 

االًساًيت /جاهعت 

 االًبار

3127 

فٍ  MF 285رأصُز ضغظ االطبراد اٌخٍفُخ وطزعخ اٌجزار ِبص فُزوظٓ  4

 .331اد االداء ٌٍّحزاس اٌّطزحٍ اٌمالة ثعض ِؤػز

هجلت العلىم 

السراعيت /جاهعت 

 االًبار

3128 

 

 .اٌهُئبد اٌعٍُّخ اٌّحٍُخ واٌذوٌُخ عضىَخ  :ربطعب 

 فٍ وٍُخ اٌشراعخ / جبِعخ ثغذاد  عضى فٍ اٌٍجٕخ االِزحبُٔخ اٌّزوشَخ     -2

 

 .وٍُخ اٌشراعخ / جبِعخ ثغذاد اٌشراعُخ فٍواٌّىبئٓ خ ورصٍُح االالد ٔعضى ٌجٕخ صُب   -3
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 و ػهبداد اٌزمذَز. اٌجىائش وزت اٌؼىز ، عبػزاً:  

 د
وزبة اٌؼىز او اٌجبئشح أو 

 اٌؼهبدح

 اٌظٕخ اٌجهخ اٌّبٔحخ 

-:311 – 3119 كليت السراعت / جاهعت بغذاد  ثالثت 2

3122 
 3124 رئاست جاهعت االًبار واحذ 3

 3128 االًبار   كليت السراعت / جاهعت واحذ 4

 

 

 .أو اٌّززجّخ اٌىزت اٌّؤٌفخ: حبدي عؼز 

 ال يىجذ .

 بد .ــصبٍٔ عؼز :اٌٍغ 

       . ال يىجذ

 


