
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

اد قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخً

  يًيداالكا

     

 انذاحيت انظيزة       
 

 

 

 

          انذنيًي يخهف ذ ييًفاضم عٌاد يح:   ـى ـــــــــاالطــ

  1/1191/ 24   : حاريخ انًيـالد 

 يخشًج انحانت انشًجيت :

 3    ذد األًالد  :ــعـــ

 يظهى  :   انذيـــــــــــانت

 قانٌٌ عاو/ قانٌٌ جنائي :      صــانخـخـص

 حذريظي:       و ــــــانٌظيف

 يذرص     انذرجت انعهًيت :

 كهيت انقانٌٌ ًانعهٌو انظياطيت / جايعت االنبار :      عنٌاٌ انعًم

 /انعًم   :         ىاحف

 09129404150:         انياحف اننقال

 awad-fadl@yahoo.com كخزًني :انبزيذ إالن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

اد قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخً

  يًيداالكا

 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 انرارٌخ انكــهٍــــح جايعحان انذرجح انعهًٍح

 بكانٌريٌص

 
 0221 كهٍح انحمىق انًىصم

 0222 انًعهذ انعانً نهذراطاخ انظٍاطٍح وانذونٍح انًظرُصزٌح انذبهٌو انعاني

 0222 ماَىٌكهٍح ان تاتم انًاجظخيز

 انذكخٌراه

 
 0212 كهٍح انحمىق  انًىصم

 

  . ثانياً : انخذرج انٌظيفي 

 

 ثانثاً : انخذريض انجايعي . 

 انى -يٍ انفرزج   انجايعح انجهح  )انًعهذ / انكهٍح( خ

 نفهىجحجايعح ا كهٍح انماَىٌ 1
02/6/0222 - 10/2/0212 

 نحذ االٌ – 10/2/0212 جايعح االَثار كهٍح انماَىٌ و انعهىو انظٍاطٍح 2

 0212-0210 جايعح انفهىجح االدارج وااللرصاد كهٍح 2

 

 

 انى -انفرزج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 0216 -0212 كهٍح انماَىٌ             يذرص يظاعذ 1

 نحذ االٌ -0216 كهٍح انماَىٌ وانعهىو انظٍاطٍح  يذرص 0

2    



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

اد قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخً

  يًيداالكا

 رابعاً : انًقزراث انذراطيت انخى قًج بخذريظيا. 

 تـــــانظن ادةـــــانً ىـــانقظ ث

 0212 - 0222 انعمىتاخ انعاو انماَىٌ 1

 0212 -0222 انًحاكًاخ انجشائٍحاصىل  انماَىٌ 0

 0211 -0212 االجزاو وانعماب انماَىٌ 2

 0212 -0212 انعمىتاخ انخاص انماَىٌ 4

 0210-0211 انرحمٍك انجُائً انماَىٌ 2

 0212-0210 انماَىٌ االداري انماَىٌ 6

2    

 

 :انخي أشزف عهييا( انزطائم  ،االطاريح  )خايظاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةرداللاذاألرروحةذذأوذذادمذت

1    

2    

 

 انخي شارك فييا.انعهًيت ًاننذًاث انًؤحًزاث طادطاً:  

نٌع  ىايكاٌ أنعقاد تــانظن عنٌاٌان ث

 انًشاركت 

) بحث / 

بٌطخز 

 حضٌر(

1 
انُذوج انعهًٍح انًعُىَح لاَىٌ انعفى انعاو)دراطح ذمًٍٍح 

 لاَىٍَح(
0210 

كهٍح انماَىٌ / جايعح 

 انفهىجح
 تاحس

2 
انًعُىَح تانحك انذطرىري فً انرظاهز و انُذوج انعهًٍح 

 انرعثٍز عٍ انزأي
0212 

جايعح االَثار/ كهٍح 

 انماَىٌ
 يشارن



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

اد قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخً

  يًيداالكا

3 
انُذوج انعهًٍح انًعُىَح تانىضع انماَىًَ انذونً نخىر 

 عثذانهح
0212 

/كهٍح االَثار جايعح

 انماَىٌ
 يشارن

4 
يظرمثم انعزاق فً ظم انمضاٌا  انُذوج انعهًٍح انًعُىَح 

 انعانمح
0212 

يزكش دجهح نهذراطاخ 

 االطرزاذٍجٍح
 تاحس

5     

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ     

 خارج انكهيت داخم انكهيت

 يجراس انذورج  انرذرٌثٍح فً تزايجٍاخ انحاطىب 0212-0222عضى انهجُح االيرحاٍَح فً لظى انماَىٌ

 يجراس انذورج انرذرٌثٍح فً انهغحانعزتٍح 0211-0212انرعهٍى انًظرًز يحاضز فً دورج 

 يجراس نهذورج انرذرٌثٍح فً طزائك انرذرٌض 0212-0214عضى نجاٌ اطرالل تحىز انرزلٍاخ

-0216 عضى نجاٌ يُالشح طًُار انذراطاخ انعهٍا

0212 

ح فً ٌذورج انرذرٌثٍح تانرصحٍحاخ انهغىيجراس نه

 انًخاطثاخ انزطًٍح

عضى نجُح اعذاد ورلح عًم حىل اصالح انرعهٍى 

  0212انعانً 
 

  0212- 0211عضى نجُح االرشاد 

 

 .ذأوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 انظنت اننشز يحم أطى انبحث ث

حك انطفم فً انُظة وانجزائى انًزذثطح  1

 ته
 د نهعهىو انماَىٍَحيجهح جايعح ذكزٌ

0212 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًسارة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنبار

اد قظى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخً

  يًيداالكا

 

     -اهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةعضويةذذ:تادعا 

 وذذفاداتذالتؼدير.ذاجلوائزذكتبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 انظنت انجيت انًانحت كخاب انشكز اً انجائشة أً انشيادة ث

 0212 رئٍض جايعح االَثار فً انحصىل عهى انشهادج انعهٍا ذمذٌز نهجهىد انعهًٍح  1

 0212 رئٍض جايعح االَثار فً انهجاٌ االيرحاٍَح ذمذٌز نهجهىد انًثذونح   0

 0211 عًٍذ كهٍح انماَىٌ/ جايعح انفهىجح شكز وذمذٌز  2

 شكز وذمذٌز 4
عًٍذ كهٍح االدارج وااللرصاد/جايعح 

 انفهىجح
0212 

2    

 

 .أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1   

2   

3   

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ

 انهغح انعزتٍح -1

 انهغح االَكهٍشٌح تذرجح الم -0

2-             

           

   CD ٌرى ذظهٍى َظخح عهى  


