
 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحذ انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 انذاحيه ةانظيز
 

 

 

 

 

 

      طايي عىض دمحم صانح انكبيظي:            ـى ـــــــــاالطــ

  3/2/6666 :         حاريخ انًيـالد 

       عهىو حياة :  انعاو      صــانخـخـص

 فظهجت  حيىانيت:      انذقيق صــانخـخـص

 أولجايعي  انذرجت انعهًيت انحانيت : يذرص

      6/7/2064 عهيها :حاريخ انحصىل 

 يذرص جايعي انحانيت :  تانىظيف

              يزكش دراطاث انصحزاء راألنباجايعت  :           عنىاٌ انعًم

 07606524520:     انهاحف اننقال       

 sami.alkubisy@yahoo.com :     كخزونيانبزيذ إالن

         بحذ  63:  انًنشىرة عذد انبحىد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحذ انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 .: انًؤهالث انعهًيت  والا ا

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  الدرجت العلويت 

 بكالوريوس
 

 1989 العلوم جامعة اإلمارات

 1997 العلوم جامعة االنبار الماجستير

 هالدكتورا
 

 2014 العلوم جامعة االنبار

    أخرى

 

ا : انخذرس انىظيفي    . رانيا

 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 2009 ب األسٌاىكليت ط هدرش هساعد)تدريسي( 1

 2012 كليت طب األسٌاى هقرر قسن  2

  2014 كليت طب األسٌاى تكليف برئاست قسن 3

 2015 كليت طب األسٌاى هعاوى عويد  للشؤوى االداريت 4

شعبت العالقاث الثقافيت  هدير 5

 العالقاث

 الثقافي 

 2016 رئاست الجاهعت 
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 وسارة انخعهيى انعاني وانبحذ انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

ا    : انخذريض انجايعي . رانزا

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

 2015 -2009 جاهعت االًبار كليت طب األسٌاى 1

 2017 جاهعت االًبار كليت العلىم التطبيقيت 2

 

ا : انًقزراث انذراطيت انخى قًج بخذريظها.   رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2010 علىم حياة العلىم االساسيه   1

 2012 األًسجت  األساسيتالعلىم  2

 2016 الثقافت الصحيت الفيسياء الحياتيت 3

 2016 الجهاز العصبي أحياءعلن  الفيسياء الصحيت 4

 2017 األًسجتعلن  الفيسياء الحياتيت 5

 2016 علن الفسلجت الفيسياء الحياتيت 6
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ا:    :انخي أشزف عهيها( انزطائم  ،االطاريح  )خايظا

 ال يىجد.

ا:    انخي شارك فيها.انعهًيت واننذواث انًؤحًزاث طادطا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

ستر ) بحث / بو

 حضور(

 باحث جاهعت االًبار  2012 هؤتور كليت العلىم االول 1

 باحث جاهعت االًبار 2010 األساسيتًدوة العلىم  2



 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحذ انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 هشارك جاهعت االًبار 2011 األساسيتًدوة العلىم  3

 هشارك الجاهعت الوستٌصريت 2012 السرطاًيت األورامًدوة هعهد  4

 هشارك الجاهعت الوستٌصريت 2015 الدم أهراضًدوة هعهد  5

 هشارك جاهعت االًبار 2016 ًدوة كليت العلىم  6

 ركهشا جاهعت االًبار  2017 ًدوة رئاست الجاهعت 7

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  مقرر جلسة ندوة علمية

  الطالبية لألنشطة ألعلميهباحث في الندوة 

  

  

 

 .كتب الشكرو الجوائز وشهادات التقديرمنا:ثا 

 السنة الجهة المانحة زة أو الشهادةكتاب الشكر او الجائ ت

 2012 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 6

 2013 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير 2

 2014 رئيس الجامعة  كتاب شكر وتقدير 3

مساعد رئيس الجامعة  كتاب شكر وتقدير 4

 العلمي

2016 

ئيس الجامعة مساعد ر كتاب شكر وتقدير 5

 العلمي

2017 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحذ انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   عضو في الجمعية البيولوجية في االنبار.  -1

 . عضو في الجمعية الكيميائية  -2

 

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

 .التعليم

 السنة محل النشر اسم البحث ت

 1987 االمارات (   )جامعة كتيب عسل النحل وأهميته لإلنسان   1

كتيب األسلحة الكيميائية وأضرارها على  2

 االنسان 

 1988 )جامعة االنبار(

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر كتابأسم ال ت

 2016 بروتينات حليب االبل اللعراقيةكتاب  1

 

 .ثاني عشر:المناصب االدارية التي شغلها 

 

 

 

 

 الفترة مكان العمل  المنصب

 2012 األسنانكلية طب  مقرر قسم  1

 2013 األسنانكلية طب  تكليف برئاسة قسم  2



 

 

 

 

 

 
 

 وسارة انخعهيى انعاني وانبحذ انعهًي

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 2015 األسنانكلية طب  اريةاالد للشؤونمعاون عميد  3

 2016 رئاسة الجامعة مدير شعبة العالقات الثقافية 4
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 ات .ــثاني عشر :اللغ

 العربيت -1

 االًكليسيت -2

             

             

 

 

   


