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 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

 ػالء دغٍٛ ػهٙ طجبس انجٕػبَٙاالعــــــــــــى   : 

  1978ربسٚخ انًٛـالد  :

 يزضٔط انذبنخ انضٔجٛخ : 

  4ػـــــذد األٔالد  :  

 يغهىانذٚـــــــــــبَخ   : 

 لبٌَٕ خبصانزـخـظــض    :  

 أعزبر جبيؼٙانٕظٛفــــــّ     : 

 أعزبرانذسجخ انؼهًٛخ :  

 ػُٕاٌ انؼًم   : جبيؼخ االَجبس/ كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ            

    07905879781ْبرف انؼًم   :     

 07805495479انٓبرف انُمبل  :    

 uoanbar.edu.iq83dr.alaa.ali@انجشٚذ إالنكزشَٔٙ : 

 

 

 

 

 

 
 انظٕسح 
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 أٔالً : انًؤْالد انؼهًٛخ . ●

 انزبسٚخ انكــهٛــــخ  انجبيؼخ  انذسجخ انؼهًٛخ 

 ثكبنٕسٕٚط

 

 2000 انذمٕق انُٓشٍٚ

 2002 انذمٕق انُٓشٍٚ انًبجغزٛش

 انذكزٕساِ

 

 2005 انذمٕق انُٓشٍٚ

    أخشٖ

 

 انٗ -انفزشح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

كهٛخ انمبٌَٕ/ جبيؼخ االَجبس    انمبٌَٕ سئٛظ لغى 1

    

2006-2009 

 2013-2009 كهٛخ انمبٌَٕ/ جبيؼخ االَجبس يؼبٌٔ انؼًٛذ نهشؤٌ انؼهًٛخ 2

يذٚش رذشٚش يجهخ جبيؼخ  3

االَجبس نهؼهٕو انمبََٕٛخ 

  ٔانغٛبعٛخ

 2014-2009 كهٛخ انمبٌَٕ/ جبيؼخ االَجبس

سئٛظ رذشٚش يجهخ  44 4

نهؼهٕو انمبََٕٛخ جبيؼخ االَجبس 

  ٔانغٛبعٛخ

ٔانؼهٕو  كهٛخ انمبٌَٕ

 انغٛبعٛخ/جبيؼخ االَجبس

 ٔإنٗ االٌ 2017
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سئٛظ نجُخ انزشلٛبد انؼهًٛخ  5

 انفشػٛخ نهكهٛخ

 2021إنٗ  2017 كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ

ػؼٕ نجُخ انزشلٛبد انؼهًٛخ  6

 انًشكضٚخ نهجبيؼخ

 إنٗ االٌ 2018 كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ

ػؼٕ نجُخ طالدٛخ انزذسٚظ  7

 نهزخظظبد االَغبَٛخ

 2020إنٗ 2018 جبيؼخ االَجبس

سئٛظ نجُخ انجش فٙ آنٛخ  8

 رؼٕٚغ انًمبٔنٍٛ

 إنٗ اٌٜ 2017 جبيؼخ االَجبس

سئٛظ نجُخ انزظهًبد  9

 انًشكضٚخ

 إنٗ االٌ 2020 جبيؼخ األَجبس

سئٛظ نجُخ انزفبٔع يغ  10

 انًمبٔنٍٛ 

 2020إنٗ 2018 االَجبسجبيؼخ 

سئٛظ نجُخ االعزشبساد  11

 انمبََٕٛخ نشئبعخ انجبيؼخ 

 

 جبيؼخ االَجبس

 

 

 إنٗ اال2020ٌ

 

 

 

 صبَٛبً : انزذسط انٕظٛفٙ ●
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●  . 

 صبنضبً : انزذسٚظ انجبيؼٙ . ●

 انٗ -انفزشح  يٍ  انجبيؼخ انجٓخ  )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

 كهٛخ انمبٌَٕ/انذساعبد انًغبئٛخ 1

  

-2005رششٍٚ أل  انًغزُظشٚخ

 2005كبٌَٕ أل 

 إنٗ االٌ 2006 االَجبس  كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 ساثؼبً : انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب. ●

 انغُـــــخ انًـــــبدح انمغـــى د

انًؼبيالد/َظشٚخ انمبٌَٕ انًذَٙ ٔفمّ    انمبٌَٕ  1

 االنزضاو

 انٗ االٌ 2005

 2005 انؼمٕد انًغًبح  انمبٌَٕ 2
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 2011-2008 انذمٕق انؼُٛٛخ انمبٌَٕ 3

 2010-2008 انمبٌَٕ انذٔنٙ انخبص انمبٌَٕ 4

انمبٌَٕ انزجبس٘/َظشٚخ انزبجش/لبٌَٕ  انمبٌَٕ 5

 انششكبد

2009 

 2007 األٔساق انزجبسٚخ انمبٌَٕ 6

 2006 األدٕال انشخظٛخ ٔانًٕاسٚش انمبٌَٕ 7

عًُٛبس/ دساعبد انؼهٛب/ لغى انمبٌَٕ  انمبٌَٕ 8

 انؼبو

2012 

 

 الٕٚجذ خبيغبً: ) االؽبسٚخ ، انشعبئم ( انزٙ أششف ػهٛٓب: ●

 انغُــخ انمغـــى اعى األؽشٔدخ  أٔ  انشعبنخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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 ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انزٙ شبسن فٛٓب.عبدعبً: انًؤرًشاد  ●

 يكبٌ أَؼمبدْب انغُــخ  انؼُٕاٌ  د

 َٕع انًشبسكخ 

) ثذش / ثٕعزش 

 دؼٕس(

انًؤرًش انؼهًٙ االٔل كهٛخ  1

 انمبٌَٕ جبيؼخ انمبدعٛخ

   

 انجبدش جبيؼخ انمبدعٛخ 2008

انًؤرًش انؼهًٙ األٔل جبيؼخ  2

 طالح انذٍٚ/اسثٛم

 ثبدش كشدعزبٌ /اسثٛم 2012

انًؤرًش انؼهًٙ انذبد٘  3

ٔانؼششٍٚ نكهٛخ انمبٌَٕ 

جبيؼخ االيبساد انؼشثٛخ 

انًزذذح ثؼُٕاٌ انطبلخ ثٍٛ 

  انمبٌَٕ ٔااللزظبد

االيبساد/جبيؼخ  2013

 االيبساد/أثٕظجٙ

 ثبدش

رًُٛخ انٕػٙ انمبََٕٙ/جبيؼخ  4

 انذٔل انؼشثٛخ

 ثبدش ثغذاد/فُذق انششٛذ 2013

دًبٚخ دمٕق االَغبٌ ػهٗ  5

 انًغزٍٕٚٛ انٕؽُٙ ٔانذٔنٙ

عهطُخ ُػًبٌ/جبيؼخ  2013

انغهطبٌ لبثٕط 

 ثبدش
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 لبثٕط/يغمؾ

انًؤرًش انؼهًٙ األٔل جبيؼخ  6

 جٛٓبٌ/ اسثٛم

 ثبدش جبيؼخ جٛٓبٌ/اسثٛم 2014

انًؤرًش انؼهًٙ انضبَٙ  7

ٔانؼششٍٚ نكهٛخ انمبٌَٕ 

جبيؼخ االيبساد انؼشثٛخ 

انًزذذح  ثؼُٕاٌ انزأيٍٛ 

 انًغزذذصخٔارجبْبرّ 

االيبساد/جبيؼخ  2014

 االيبساد/دثٙ

 ثبدش

يذٖ دبجخ انشٚبػخ نزُظٛى  8

 لبََٕٙ جذٚذ

انًغشة/انشثبؽ/انًؼٓذ  2016

 انؼبنٙ نهمؼبء

 ثبدش

انًؤرًش انؼهًٙ انضبَٙ نششكخ  9

رٕصٚغ انًُزجبد انُفطٛخ فشع 

 االَجبس

  االَجبس/جبيؼخ االَجبس 2017

انًؤرًش انذٔنٙ انضبَٙ  10

نالرذبد انذٔنٙ نهًؤسخٍٛ 

 ٔيجهظ انُٕاة انؼشالٙ

ثغذاد/يجهظ انُٕاة  2017

 انؼشالٙ

 

انًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ  11

انضبنش نجبيؼخ جٛٓبٌ نهمبٌَٕ 

 ٔانؼاللبد انذٔنٛخ فٙ

 ثبدش 2017كشدعزبٌ/ 2017
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انًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ  12

انخبيظ نكهٛخ انمبٌَٕ جبيؼخ 

انغهطبٌ لبثٕط ثؼُٕاٌ 

َظى انزمبػٙ )رطٕٚش 

 ٔرذذٚش لٕاػذ اإلصجبد(

 

 ثبدش عهطُخ ػًبٌ 2020
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 ثبدش
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 عبثؼب : األَشطخ انؼهًٛخ االخشٖ .  ●

 خبسط انكهٛخ داخم انكهٛخ

 يؤرًشاد َٔذٔاد ػهًٛخ  أَشطخ انًذبكى االفزشاػٛخ

 يغبثمبد انًذبكى االفزشاػٛخ األَشطخ اإلػاليٛخ ٔإداسح يٕلغ انكهٛخ

  انًغبثمبد ٔانفؼبنٛبد انفُٛخ

  2016رأْٛم يٕلغ انكهٛخ  إػبدح

 

 صبيُب: انًششٔػبد انجذضٛخ فٗ يجبل انزخظض نخذيخ انجٛئخ ٔانًجزًغ أٔ رطٕٚش انزؼهٛى . ●

 انغُخ يذم انُشش أعى انجذش د

يجهخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ/كهٛخ  اجزًبع انؼمٕد ٔفكشح انؼمذ انجبيغ 1

 جبيؼخ االَجبس-انزشثٛخ

2007 

يجهخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ/كهٛخ  انُبشئخ ػُٓبفكشح انذشاعخ ٔانًغؤٔنٛخ  2

 جبيؼخ االَجبس-انزشثٛخ

2008 

يجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ/جبيؼخ  انزًٕٚم انؼمبس٘ 3

 انمبدعٛخ

2009 

يجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ  رضجٛذ لًٛخ انذٌٕٚ اٜجهخ 4

 ٔانغٛبعٛخ/جبيؼخ االَجبس

2009 

 2009يجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ  ػمذ انجٕد 5
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 ٔانغٛبعٛخ/جبيؼخ االَجبس

ٔلبئغ انًؤرًش انذٔنٙ  دك انزمشٚش ثبنششاء ػٍ انغٛش 6

 األٔل/جبيؼخ طالح انذٍٚ

2012 

يجهخ انششٚؼخ ٔانمبٌَٕ/جبيؼخ  انؼشف انؼمذ٘ 7

 االيبساد انؼشثٛخ انًزذذح

2012 

يجهخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ/كهٛخ  رٕسٚك انذٌٕٚ 8

 جبيؼخ االَجبس-انزشثٛخ

2012 

انزُبصل ٔانزؼبلذ يٍ انجبؽٍ فٙ ػمٕد  9

 االػزجبس انشخظٙ

يجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ 

 ٔانغٛبعٛخ/جبيؼخ االَجبس

2013 

انؼًبَبد اإلداسٚخ فٙ يجبل اعزخذاو  10

 انطبلخ انُٕٔٚخ

نجبيؼخ 21ٔلبئغ انًؤرًش 

 االيبساد انؼشثٛخ انًزذذح

 

2013 

انمًٛخ انمبََٕٛخ نذمٕق االَغبٌ ثٍٛ  11

 ٔػذو انزجضئخانزذسط 

-يجهخ انجُبٌ/جبيؼخ انجُبٌ

 ثٛشٔد

2014 

-يجهخ انجُبٌ/جبيؼخ انجُبٌ رأيٍٛ انذٕادس انشٚبػٛخ 12

 ثٛشٔد

2014 

يجهخ انًٛضاٌ/ ٔصاسح انؼذل  رأيٍٛ انذٕادس انشٚبػٛخ 13

 االيبسارٛخ

2015 
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 2016 يجهخ انذمٕق / جبيؼخ ركشٚذ انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ ػٍ انذٕادس انشٚبػٛخ 14

انؼًبَبد انًبنٛخ فٙ يجبل اعزخذاو  15

 انطبلخ انُٕٔٚخ

يجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ 

 ٔانغٛبعٛخ/جبيؼخ االَجبس

2017 

انزأيٍٛ ػذ اإلطبثبد انشٚبػٛخ انًغججخ  16

 نهؼجض انًُٓٙ نهؼًم فٙ انُشبؽ

يجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ 

 ٔانغٛبعٛخ/جبيؼخ االَجبس

2017 

فٙ دٔس انًؤعغخ انؼغكشٚخ انؼشثٛخ  17

 انذٛبح انغٛبعٛخ يب ثؼذ انشثٛغ انؼشثٙ

ٔلبئغ انًؤرًش انذٔنٙ انضبَٙ 

 نالرذبد انذٔنٙ نهًؤسخٍٛ

2018 

 اعزخذاو انًذبدصخ انًشئٛخ ػٍ ثؼذ فٙ 18

اإلجشاءاد انمؼبئٛخ ثٍٛ يزطهجبد رطٕٚش 

انُظبو انمؼبئٙ ٔيخبؽش اَزٓبن انؼذانخ 

 انمؼبئٛخ

ٔلبئغ انًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ 

نكهٛخ انمبٌَٕ جبيؼخ انخبيظ 

لبثٕثظ رذذ ػُٕاٌ  انغهطبٌ

)رطٕٚش َظى انزمبػٙ ٔرذذٚش 

 لٕاػذ اإلصجبد(

2020 

انهجٕء إنٗ انزذكٛى انزجبس٘ نذغى  19

 يُبصػبد أعٕاق انًبل
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 ربعؼب: ػؼٕٚخ انٓٛئبد انؼهًٛخ انًذهٛخ ٔانذٔنٛخ . ●

     2013-2007سئٛظ نجُخ رؼٕٚغ انشٓذاء/جبيؼخ االَجبس يٍ  -1

 انجضائش.-ٔانزؼًٛش/جبيؼخ اثٍ خهذٌٔ رٛبسادػؼٕ ْٛئخ رذشٚش يجهخ انجُبء -2

    

 

 

 

 

 

 

 

 ػبششاً: كزت انشكش ، انجٕائض  ٔ شٓبداد انزمذٚش. ●

 انغُخ انجٓخ انًبَذخ  كزبة انشكش أ انجبئضح أٔ انشٓبدح د



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جامعت االنبار
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شكش ٔرمذٚش نهًذبفظخ ػهٗ  1

 يٕجٕداد انكهٛخ

 2008 سئٛظ جبيؼخ االَجبس

 2017انٗ  2006 سئٛظ جبيؼخ االَجبس 5شكش ٔرمذٚش/ نجبٌ ايزذبَّٛ ػذد  2

شٓبداد رمذٚشٚخ/يشبسكخ فٙ  3

 َذٔاد ٔيؤرًشاد

جبيؼبد ػشالٛخ ٔػشثٛخ 

 يخزهفخ

عُٕاد يخزهفخ 

 ٔيزؼذدح

شكش ٔرمذٚش/أَجبص ٔرًٛٛض ثزمٛٛى  4

 االداء

انٕصاسح/جٓبص االششاف 

 ٔانزمٕٚى انؼهًٙ

2011 

شكش ٔرمذٚش/نهذظٕل ػهٗ  5

 انؼهًٛخ االعزبرٚخ ٔسطبَخ انجذٕس

 2017 سئٛظ جبيؼخ االَجبس

شكش ٔرمذٚش/إَجبص دنٛم يٕدذ  ٦

 نكزبثخ انشعبئم ٔاالؽبسٚخ انجبيؼٛخ

 2018 سئٛظ جبيؼخ االَجبس

ػذد يٍ كزت انشكش ٔرمذٚش/إلَجبص  ٧

االػًبل فٙ نجُخ انزشلٛبد انؼهًٛخ 

 انًشكضٚخ

 2021-2018 سسئٛظ جبيؼخ االَجب

شكش ٔرمذٚش/إلَجبص االػًبل فٙ  ٨

 انهجبٌ األيزذبَٛخ

 2018 سئٛظ جبيؼخ االَجبس

 2021ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش  شكش ٔرمذٚش نًُزغجٙ انجبيؼبد ٩



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جامعت االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

 يميداالكا

 انؼهًٙ

٠١    

٠٠    

٠١    

٠٢    

٠٣    

 

 دبدٖ ػشش :انكزت انًؤنفخ أٔ انًزشجًخ. ●

 عُخ انُشش أعى انكزبة د

 2011 عٛبق االنزضايبد انزؼبلذٚخاالَفشادٚخ فٙ  1

 2012 ػمذ ثٛغ انًجبَٙ رذذ االَشبء 2

3   

4   

 

 صبَٙ ػشش :انهغــبد . ●

             

 انهغخ انؼشثٛخ -1

 ثشؽبَٛب-نٛفشثٕل –انهغخ اإلَكهٛضٚخ ثًغزٕٖ يزٕعؾ/دٔسح نغخ فٙ جبيؼخ جٌٕ نٕثض  -2

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جامعت االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

 يميداالكا

   CDٚزى رغهٛى َغخخ ػهٗ   


