
 

 

 

 

 

 
 

 بحث انعهميًسارة انخعهيم انعاني ًان

 جامعت االنبار

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 تانذاحي ةانسيز
 

 

 

 

          أحمذ عبيذ فزحان:   ـم ـــــــــاالســ

  2/1/1790 : حاريخ انميـالد 

 أعشب انحانت انشًجيت :

    /   ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذيـــــــــــانت

        انفيشياء:      صــانخـخـص

  حذريسي:      و ــــــانٌظيف

 دكخٌراه  انذرجت انعهميت :

            جامعت االنبار:     عنٌان انعمم

    /انعمم   :      ىاحف

       09702920273:   انياحف اننقال

 ds.ahmed.obaid@uoanbar.edu.iq كخزًني :انبزيذ إالن

 

 

 

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 
 

 بحث انعهميًسارة انخعهيم انعاني ًان

 جامعت االنبار

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 

 .أًالً : انمؤىالث انعهميت  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1995 ابن الهيثمالتربية  بغداد

 2005 التربية االنبار الماجستير

 هالدكتورا
 

 2016 العلوم االنبار

التربية االنسانية/بكالوريوس لغة  االنبار أخرى
 انكليزية

2008 

 

  . ثانياً : انخذرج انٌظيفي 

 

 ثانثاً : انخذريس انجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2010-2005 االنبار كلية التربية للعلىم الصرفة 1

 2016-2015 االنبار/حديثة اسيةكلية التربية االس 2

 2017-2016 االنبار كلية العلىم 3

 

 الى -الفترة من  الجهة الىظيفة ت

 2010-2005 كلية التربية للعلىم الصرفة تدريسي/درجة سادسة 1

 2013-2010 ز دراسات الصحراءمرك باحث/درجة خامسة 2

 2016-2013 مركز دراسات الصحراء باحث/درجة رابعة 3



 

 

 

 

 

 
 

 بحث انعهميًسارة انخعهيم انعاني ًان

 جامعت االنبار

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 

 رابعاً : انمقزراث انذراسيت انخى قمج بخذريسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2010-2009 رياضيات-لغة انكليزية-منهج بحث الفيزياء / الكيمياء 1

 2016-2015 الفيزياء االشعاعية الفيزياءتربية اساسية حديثة/ 2

 2017-2016 نووية-لغة انكليزية -حموق انسان /الفيزياءالجيولوجيا التطبيمية 3

 

 :انخي أشزف عهييا( انزسائم  ،االطاريح  )خامساً:  

 ال يوجد .         

 انخي شارك فييا.انعهميت ًاننذًاث انمؤحمزاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارن وزارة التربية 2007 مؤتمر حموق االنسان 1

دراسات  ورشة عمل /مركز 2

 الصحراء

 محاضر جامعة االنبار 2017

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

االشراف على بحوث تخرج مرحلة 

 رابعة

 وندوات الامة مهرجانات علمية

 العمل في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 بحث انعهميًسارة انخعهيم انعاني ًان

 جامعت االنبار

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

والجرعة السنوية حساب تراكيز غاز الرادون  1

   Determinationالمكافئة في نماذج مياه 

 2014 مجلة اجنبية

حساب تراكيز غاز الرادون والجرعة السنوية  2

 في نماذج تراب 

 2014 مجلة االنبار للعلوم

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    عضى لجنة المىاد االشعاعية والكيمياوية / رئاسة الجامعة -1

 عضو مساهم في منظمة راما للبيئة   -2

 تب التنسيك المشترن لمنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة االنبارعضو مك -3

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

عميد كلية التربية للعلوم  كتاب الشكر 1

 الصرفة

2010 

 2015 ة / حديثةكلية التربية االساسي كتاب الشكر 2

 2016 كلية العلوم كتاب الشكر 3

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 ال يوجد .         

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 انهغت االنكهيشيت -1


