
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا
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        عًش خهف سشٍذ عهً انشجٍشي :     ـى ـــــــــاالعــ

  10/10/1981: حاسٌخ انًٍـالد 

 يخضًج انحانت انضًجٍت :

   2  ذد األًالد  :ــعـــ

 يغهى   :   انذٌـــــــــــانت

         انخشبٍت انخاصت  –انعهٌو انخشبٌٌت ًاننفغٍت :     صــانخـخـص

 اعخار جايعً:        تــــــنٌظٍفا

     يذسط يغاعذ  انذسجت انعهًٍت :

            كهٍت انخشبٍت نهعهٌو االنغانٍت  -جايعت االنباس  :    عنٌاٌ انعًم

     ال ٌٌجذ انعًم   :     ىاحف

      07809495198:    انياحف اننقال

 okrashed@uoanbar.edu.iq كخشًنً :انبشٌذ إالن
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 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 

 .ًالً : انًؤىالث انعهًٍت أ 

 التاريخ الكــليــــة  الجاهعة  الدرجة العلوية 

ذبؽالورووس

ذ

ذ2102ذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقةذذاالـبارذ

ذ2102ذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقةذاالـبارذذادلاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذذذ

ذذذذأخرى

 

  . ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهة الوظيفة ت

 10/6/2103الى0/7/2102 االًساًيةم التربية للعلو هحاضر 0

  10/6/2104الى0/7/2103 الصرفةالتربية للعلوم  هحاضر 2

 لحد االى 0/7/2104 التربية للعلوم االًساًية تدريسي 1  1010101010/6/2104

2    

3    

4    



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 

 ثانثاً : انخذسٌظ انجايعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعة لكلية()الوعهد / ا  الجهة ت

ذ10/6/2103اىلذذ0/7/2102ذاالـبارذاالـداـقةؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذذ1

ذ10/6/2104ذاىلذ0/7/2103ذاالـبارذاؾصرػةؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذذ2

ذحلدذاالنذ0/7/2104ذاالـبارذؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقةذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 6

 

 انًقشساث انذساعٍت انخى قًج بخذسٌغيا. سابعاً : 

ذةـــــالدـذادةـــــادلذمـــالؼدذت

ذ2102 اؾرتبقةذاخلاصةذاؾعؾومذاؾرتبوقةذواؾـػدقةذ0

ذ2102 اخلواصعؾمذاؾـػسذذاؾعؾومذاؾرتبوقةذواؾـػدقةذ2

ذ2103 ؿـافجذدرادقةذوررائقذتدرقسذاؾؽقؿقاءذ1

ذ2103 ؼقاسذوتؼوقمذاؾؽقؿقاءذ2

ذ2103 اشافدةذواؾططبققادلذاؾؽقؿقاءذ3

ذ2103 عؾمذاؾـػسذاؾرتبويذاؾؽقؿقاءذ4

ذ2103 عؾمذاؾـػسذاؾـؿوذاؾؽقؿقاءذ5



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

ذ2104ذادسذتربقةذؽاػةذاالؼدامذيفذاؾرتبقةذاالـداـقةذ6

ذ2104ذادارةذتربوقةذاؾعؾومذاؾرتبوقةذواؾـػدقةذ7

ذ2104ذعؾمذاؾـػسذاخلواصذاؾعؾومذاؾرتبوقةذواؾـػدقةذ01

ذ2104ذتربقةذؿعاصرةذةذواؾـػدقةاؾعؾومذاؾرتبوقذ00

ذ2105ذادسذتربقةذاؾؾغةذاالـؽؾقزقةذ02

ذ2105ذادارةذتربوقةذوتعؾقمذثاـويذاؾؾغةذاالـؽؾقزقةذ01

 

 :انخً أششف عهٍيا( انشعائم  ،االطاسٌح  )خايغاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ذذذذ0

ذذذذ2

ذذذذ1

ذذذذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

 

 انخً شاسك فٍيا.انعهًٍت ًاننذًاث انًؤحًشاث عادعاً:  

ذنوعذادلشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ذحبثذ/ذؿؤمترذوزارةذاؾعؿلذبغدادذ2104ذ(0اؾعؾمذيفذخدؿةذاجملطؿعذ)ذ1

ذحبثذ/ذؿؤمترذوزارةذاؾعؿلذبغدادذ2105ذ(2اؾعؾمذيفذخدؿةذاجملطؿعذ)ذ2

ذحبثذ/ذؿؤمترذاؾوؼفذاؾدينذبغدادذ2105ذعمامذيفذؿواجفةذاؾططر دورذاالذ3



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

ذحبثذ/ذؿؤمترذبغدادذ2106ذاؾعؿلذاؾططوعيذؼوةذوادطداؿةذ4

ذحبثذ/ذؿؤمترذبغدادذ2104ذاؾعؿلذاؾططوعيذرؽقزةذؾبـاءذاجملطؿع 5

ذحضورذجاؿعةذاالـبار/ذؿؤمترذ2106ذجاؿعةذاالـبارذاؾقدذاؾداـدةذؾألعؿارذ6

ذحضورذبغدادذ/ذؿؤمترذ2106ذؿاشاؽؾـابطؽاؿؾـاذحنلذذ7

ذحضورذبغدادذ/ذؿؤمترذ2105ذاؾطؽاؿلذاالجطؿاعيذضرورةذاجطؿاعقة 8

ذحضورذبغدادذ/ذؿؤمترذ2105ذثؼاػةذارػالذاؾعراق 9

ذحضورذبغدادذ/ذؿؤمترذ2105ذاؾبحثذاؾعؾؿيذررقؼـاذؾؾطؼدم 10

ذحضورذذجاؿعةذاؾػؾوجةذ/ذـدوةذذ2106ذنيذاجلاؿعنيمحاقةذحؼوقذاالؽادميق 11

ذحضورذذجاؿعةذاؾػؾوجةذ/ذـدوةذ2106ذمتقزـاذجبودةذجاؿعطـا 12

ذحضورذذجاؿعةذاالـبارذ/ذـدوةذذ2106ذاذيفذجمالذاؾطعؾقمقاؾطؽـؾوج 13

ذحضورذذجاؿعةذاالـبارذ/ذـدوةذذذ2106ذاؾطوعوقةذادلرورقةذ 14

ذحضورذذجاؿعةذاالـبارذ/ذـدوةذذ2106ذاؾؼدسذيفذاؾطارقخذ 15

ذحضورذذجاؿعةذاالـبارذ/ذـدوةذذ2106ذدراداتذيفذؾغةذاؾؼران 16

ذ

ذ

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ذاؾزقاراتذاؾعؾؿقةذادلقداـقةذدلعفدذاؾرجاءذعضوذجلـةذاالعؿالذاؾططوعقةذ -0

ذاؾزقاراتذاؾعؾؿقةذادلقداـقةذدلعفدذاالؿلذعضوذجلـةذاؾزيذادلوحدذ -2

ذؾطؾبةذادلطبؼنيذيفذادلدارسادلقداـقةذؾذزقاراتاؾذاؾـاشاراتذاؾطمابقةذعضوذجلـةذ -1

ذذعضوذجلـةذادلوؼعذاالؾؽرتوـيذ -2

ذذعضوذجلـةذؿؽاػحةذاؾطدخنيذ -3

ذذعضوذجلـةذتوثققذـاشاراتذاؾؽؾقةذ -4

ذذعضوذجلـةذؿطابعةذاؾربقدذيفذاؾؽؾقةذ -5

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 .ذتطوورذالًعؾقمذأوثامـا:ذادلشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 2104 ؿؤمترذ ؿؤذراتذختطقطقةذؾططوقرذؿفاراتذاؾباحثذاالجطؿاعيذ 1

 2104 ؿؤمترذ اؾصؿودذاؾـػديذوعماؼطهذبادرتاتقجقاتذاحلقاةذاؾضاغطةذ 2

 2105 ؿؤمترذ اضطرابذؿاذبعدذاؾصدؿةذؾدىذاالرػالذاحملررةذؿـارؼفمذ 3

 2104 ؿؤمترذ قلذدونذؿاشارؽةذاؾطؾبةذباؾعؿلذاؾططوعيادلعوؼاتذاؾيتذحت 4

ذ2105ذؿؤمترذذاالجتاهذحنوذاؾعؿلذاؾططوعيذوعماؼطهذبادلوارـةذذ5

ذ2106ذؿؤمترذذرؤقةذـػدقةذذ-احلربذاؾـػدقةذواالرفابذاؾػؽريذ6

ذ2105ذجمؾةذجاؿعةذاالـبارذاالـداـقةذجودةذاحلقاةذاؾروحقةذوعماؼطفاذباحلصاـةذاؾـػدقةذذ7

ذ2106ذجمؾةذجاؿعةذاالـبارذاالـداـقةذذػفمذاالـػعاؾيذوعماؼطهذباؾصؿودذاؾـػديذؾدىذرؾبةذاجلاؿعةذاؾذ8

ذ2106ذؿؼبولذؾؾـاشرذذاؾذؽاءذاالجطؿاعيذؾدىذاؾطؾبةذادلطؿقزقنذذ9

ذ2106ذؿؼبولذؾؾـاشرذذاؾطواػقذادلدرديذؾدىذتماؿقذذصعوباتذاؾطعؾمذذ10

ذ2106ذجمؾةذاذطوـاذ/ذجمؾةذدقاىلذذاؾعؼماـيذاالجتاهذحنوذادلخاررةذوعماؼطهذباؾطػؽريذذ11

ذذذذ

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ذذ(2104عضوذاؾربدلانذاؾدوؾيذؾعؾؿاءذاؾطـؿقةذاؾباشرقةذ)ذذ-0

ذ(2104عضوذؿعطؿدذؾماحتادذاؾعادليذؾعؾومذاؾطـؿقةذاؾباشرقةذ)ذذ-2

ذ(ذ2106ةذواؾططوقرذاؾذاتيذ)عضوذاالحتادذاؾعادليذؾطؼـقاتذاؾطـؿقةذاؾباشرقذ-1

ذذ(ذ2106عضوذذر ذادلؤددةذاؾدوؾقةذؾؾطـؿقةذاؾباشرقةذواالدطاشاراتذ)ذ-2



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

ذ

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

ذ2103ذاؾدقدذوزقرذاؾعؿلذذؽطابذذؽرذوتؼدقرذذ0

ذ2103ذاؾدقدذوزقرذاؾعؿلذذذؽطابذذؽرذوتؼدقرذ2

ذ2104ذاؾدقدذوزقرذاؾعؿلذذذفادةذتؼدقرقةذذ1

ذ2105ذاؾدقدذوزقرذاؾعؿلذذذفادةذتؼدقرقةذذ2

ذ2106ذاؾدقدذوزقرذاؾعؿلذذؽطابذذؽرذوتؼدقرذذ3

ذ2106ذاؾدقدذرئقسذاجلاؿعةذذ(ذ1ؽطابذذؽرذوتؼدقرذاؾعددذ)ذ4

ذ2106ذاؾدقدذؿداعدذرئقسذاجلاؿعةذذؽطابذذؽرذوتؼدقرذذ5

ذ2018/ذ2017/ذ2016ذاؾدادةذاؾعؿداءذخارجذاؾؽؾقةذذ(ذ2ؽطابذذؽرذوتؼدقرذعدد)ذ6

ذ2105/2106ذاؾدقدذعؿقدذؽؾقةذاؾرتبقةذاالـداـقةذذ(01ؽطابذذؽرذوتؼدقرذعدد)ذ7

ذ2106ذاؾدقدذرئقسذدقوانذاؾوؼفذاؾدينذذؽطابذذؽرذوتؼدقرذذ01

 

 .أوذادلرتمجةذالؽًبذادلؤلػة:ذحادىذعشر 

 الـشردـةذ أدمذالؽًاب ت

 2104 اخماؼقاتذاؾباحثذاالجطؿاعيذ 0

2   

1   

2   

3   

4   



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

ذ

ذ

ذ

ذ

 ثانيذعشرذ:الدوراتذ:ذ 

ذدورةذتدروبذباحثذاجًؿاعيذ)بريوت(ذ-1

ذدورةذالًأهقلذالرتبويذ)جامعةذاالنيار(ذ-2

ذدورةذاالخًياراتذالًحصقؾقةذ)ذجامعةذاالنيار(ذ-3

ذدورةذادلخارياتذالرمسقةذ)جامعةذاالنيار(-4

ذدورةذكػاءةذاحلادوبذ)اجلامعةذالًؽـؾوجقة(ذ-5

ذدورةذكػاءةذالؾغةذاالنؽؾقزوةذ)جامعةذاالنيار(ذ-6

ذدورةذحؼوقذاالندانذ)جامعةذاالنيار(ذ-7

ذدورةذالدالمةذالؾغووةذ)بغداد(ذ-8



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قغى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

ذ

             

 

 

   CD يتن تسلين ًسخة على  


