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 .أًالً : انمؤىالد انعهميخ  

 انتارٌخ انكــهٍــــح  انزايعح  انذررح انعهًٍح 

 ثكبنٌريٌص

 

 1994 انعهىو األَثار

 2001 انعهىو انًطتُصرٌح انمبجظزيز

 هانذكزٌرا

 

 2016 انعهىو انقاهرج

 

  . ثبنيبً : انزذرج انٌظيفي 

 

 ثبنثبً : انزذريض انجبمعي . 

 انى -يٍ انفترج   انزايعح )انًعهذ / انكهٍح(  انزهح خ

 2010-2006 االَثار كهٍح انعهىو 1

 نغاٌح االٌ-2010 االَثار دراضاخ انصحراءيركس  2

 2017-2016 االَثار كهٍح انصٍذنح 3

 

 

 

 انى -انفترج يٍ  انزهح انىظٍفح خ

 2010-2006 رايعح االَثار-كهٍح انعهىو تذرٌطً 1

 نغاٌح االٌ-2010 االَثار-يركس دراضاخ انصحراء تذرٌطً و تاحج 2
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 راثعبً : انمقزراد انذراطيخ انزَ قمذ ثزذريظيب. 

 خـــــانظن بدحـــــانم مـــانقظ د

 2002-2001 انكًٍٍاء انعضىٌح انكًٍٍاء 1

 2007-2006 انكًٍٍاء انعضىٌح انذوائٍح انكًٍٍاء 2

 2008-2007 كًٍٍاء انُىاتذ انطثٍعٍح انكًٍٍاء 3

 2010-2007 انعضىٌح نهًركثاخ انتشخٍص انعضىي انكًٍٍاء 4

 2010-2007 األطٍاف انكًٍٍاء 5

 2017-2016 انكًٍٍاء انعضىٌح  انكًٍٍاء انصٍذالٍَح 6

 2017-2016 كًٍٍاء انحهقاخ انعضىٌح غٍر انًتزاَطح انكًٍٍاء انصٍذالٍَح 6

 

 انزي شبرك فييب.انعهميخ ًاننذًاد انمؤرمزاد طبدطبً:  

 نٌع انمشبركخ  ىبمكبن أنعقبد خــانظن عنٌانان د

) ثحث / ثٌطزز 

 حضٌر(

 تاحج االَثاررايعح -كهٍح انعهىو 2009 االولانًؤتًر انعهًً انقطري  1

انًؤتًر انعهًً االول نًركس  2

 دراضاخ انصحراء

-يركس دراضاخ انصحراء 2009

 االَثاررايعح 

نزُح تحضٍرٌح 

 ويشارك

انًؤتًر انخانج نطهثح انزايعاخ  3

 انعراقٍح

 يشارك رايعح انطهًٍاٍَح 2009

 يشارك رايعح انًخُى 2010 انُذوج انعهًٍح نًكافحح انتصحر 4

دورج تذرٌثٍح عهى اضتخذاو  5

َظاو انطٍطرج عهى تذاول انًىاد 

 انكًٍٍاوٌح انخطرج وانطايح

انتعهٍى انعانً وانثحج وزارج  2010

 انعهًً

 يشارك

انُذوج انعهًٍح يىاردَا انًائٍح  6

 ...انى اٌٍ؟

-يركس دراضاخ انصحراء 2011

 رايعح االَثار

نزُح تحضٍرٌح 

 ويشارك
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تشغٍم االرهسج  ) ورشح عًم 7

 انحاكًح( انًختثرٌح

-يركس دراضاخ انصحراء 2011

 رايعح االَثار

 يحاضر

"انتقٍُاخ انحذٌخح دورج تذرٌثٍح  8

انعضىٌح انًٍاِ انزىفٍح 

وحًاٌتها يٍ انًهىحاخ انعضىٌح 

 وغٍر انعضىٌح

 -انًركس انقىيً نهثحىث 2011

 يصر -انقاهرج

 يشارك

تطثٍق انًعٍٍر ) ورشح عًم 9

انىطٍُح نهًختثر انتعهًًٍ انزٍذ 

PLG وانًختثر انطرٌري انزٍذ 

PLLG) 

 يشارك رايعح انفهىرح ـ كهٍح انطة 2017

 –ورشح عًم تحخٍح )االهذاف  10

انًعىقاخ( نًركس  -االَزاز 

 دراضاخ انصحراء

-يركس دراضاخ انصحراء 2017

 رايعح االَثار

 تاحج

11 The Second 

International Scientific 

Medical and 

Conference 

2017 Grand Millennium-

Sulaimania 

 يشارك

12 Learning and Teaching 

for Teachers 

2017 Grand Millennium-

Sulaimania 

 يشارك

 

 . االخزٍ طبثعب : األنشطخ انعهميخ  

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

عضى انهزُح انفرعٍح نتذاول انًىاد  كهٍح انعهىو–يطؤول يخسٌ انًىاد انكًٍٍاوٌح 

 انكًٍٍاوٌح انخطرج وانطايح

انًطاهًح فً انعذٌذ يٍ انهزاٌ انعهًٍح 

 واالدارٌح

 

االشراف عهى تحىث تخرد طهثح 

 انثكانىرٌىش ألرتع ضُىاخ
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أً رطٌيز ثبمنب: انمشزًعبد انجحثيخ فَ مجبل انزخصص نخذمخ انجيئخ ًانمجزمع  

 . انزعهيم

 انظنخ اننشز محم أطم انجحث د

1 The Study of the Effect of  Artemisia 

herba-alba Leaves Extracts on Growth 

of  L. major. Promastigotes. 

 

يزهح رايعح االَثار 

 نهعهىو انصرفح

2008 

2 Biodegradation Of Certain Plastics used 

in coating Cables of Electrical energy 

&Telephones in the soils of Anbar–

governorate. 

 

يزهح رايعح االَثار 

 نهعهىو انصرفح

2009 

3 Synthesis and Antimicrobial Evaluation 

of Novel Thiazole, Pyridone, Pyrazole, 

Chromene, Hydrazone Derivatives 

Bearing a Biological Active 

Sulfonamide Moiety 

International 

Journal of 

Molecular Sciences 

2014 

 

 ً شيبداد انزقذيز. انجٌائش كزت انشكز ، عبشزاً:  

 انظنخ انجيخ انمبنحخ كزبة انشكز اً انجبئشح أً انشيبدح د

 2009 االَثار رايعحرئٍص  كتاب شكر وتقذٌر 1

 2010 االَثار رايعحرئٍص  كتاب شكر وتقذٌر 2

رايعح -عًادج كهٍح انعهىو كتاب شكر وتقذٌر 3

 االَثار

2010 

رايعح -عًادج كهٍح انعهىو كتاب شكر وتقذٌر 4

 األَثار

2010 

رايعح -عًادج كهٍح انترتٍح كتاب شكر وتقذٌر 5

 انًخُى

2010 

رايعح -عًادج كهٍح انعهىو شهادج تقذٌرٌح  6

 االَثار

2010 
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  يميداالكب

انًطاعذ انعهًً نرئٍص رايعح  كتاب شكر وتقذٌر 7

 االَثار

2011 

رايعح -يركس دراضاخ انصحراء شهادج تقذٌرٌح 8

 االَثار
2011 

رايعح  –عًادج كهٍح انطة  كتاب شكر وتقذٌر 

 انفهىرح
2017 

 2017 االَثار رايعحئٍص ر كتاب شكر وتقذٌر 9

  

 بد .ــثبني عشز :انهغ 

 انهغح انعرتٍح -1

 انهغح االَكهٍسٌح -2

          

  


