
 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

 تانذاحُ ةانسُز
 

 

 

 

 هادٌ يشعاٌ ربُع ناصز:   ـى ـــــــــاالســ

  13/5/1972: حارَخ انًُـالد 

 يخشوس انغانت انشوصُت :

 5   ذد األوالد  :ــعـــ

 يسهى :   انذَـــــــــــانت

 عهىو سُاسُت/فكز سُاسٍ:      صــانخـخـص

 حذرَسٍ:    تــــــانىظُف

 دكخىراه  انذرصت انعهًُت :

             صايعت االنبار/ كهُت انمانىٌ وانعهىو انسُاسُت:    عنىاٌ انعًم

 انعًم   :         هاحف

 07830472778:      انهاحف اننمال

 hade-72@uoanbar.edu.iq كخزونٍ :انبزَذ إالن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

 .أوالً : انًؤهالث انعهًُت  

 التاريخ الكــليــــة  الجاهعة  الدرجة العلوية 

ذبؽالورووس

ذ

ذ4551-4551ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقةذبغداد

ذ4553ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقةذبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ2142ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقةذبغداد

ذ/ذ/ذ/ذأخرى

 

  . رانُاً : انخذرس انىظُفٍ 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهة الىظيفة ت

 2115-2112  كلية التربية للعلىم االًساًية تدريسي 4

 2142-2141 كلية القاًىى والعلىم السياسية تدريسي 2

 2143-2142 كلية القاًىى والعلىم السياسية رئيس قسن 2

 2144 كلية القاًىى والعلىم السياسية هعاوى عويد للشؤوى العلوية 1

 هستور -2144 كلية القاًىى والعلىم السياسية عويد كلية  1

2    



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

 رانزاً : انخذرَس انضايعٍ . 

 الى -هي الفترة   الجاهعة )الوعهد / الكلية(  الجهة ت

ذ2115-2112ذجاؿعةذاالـلارذؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقةذ1

ذؿدمؿرذ-2141ذاالـلارجاؿعةذذؽؾقةذاؾؼاـونذواؾعؾومذاؾدقادقةذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 4

 لًج بخذرَسها. ٍانًمزراث انذراسُت انخ رابعاً: 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ2115-2112 حؼوقذاالـدانذاؾؾغةذاالرؾقزقةذ4

ذ2115-2112 حؼوقذاالـدانذاؾؾغةذاؾعربقةذ2

ذ2115-2112 حؼوقذاالـدانذاؾمارقخذ2

ذ2115-2112 حؼوقذاالـدانذتربقةذوعؾمذاؾـػسذ1

ذ2144ذ-2141 ؿدخلذاىلذعؾمذاؾدقادقةذاؾدقادقةاؾعؾومذذ1

ذ2142-2144 اؾػؽرذاؾدقاديذاؾؼدقمذواؾودقطذاؾعؾومذاؾدقادقةذ2

ذ2121-2142 اؾػؽرذاؾدقاديذاإلدالؿيذادلعاصرذاؾعؾومذاؾدقادقةذ3

 

 :عهُهاانخٍ أشزف ( انزسائم  ،االطارَظ  )خايساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذذاألرروحةذأوذادمذت



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

 

 انخٍ شارن فُها.انعهًُت واننذواث انًؤحًزاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

يؤحًز: انًخغُزاث االلهًُُت فٍ انًنطمت ذ1

ذانعزبُت واالدوار انذونُت انضذَذة

ذباحثذجاؿعةذادلوصلذذ2142

ذباحثذجاؿعةذتؽرقتذ2141ذيؤحًز: انعزاق انغاضز وافاق انًسخمبمذ2

وصناعاث يؤحًز: انًسأنت انطائفُت ذ3

 األلهُاث فٍ انًشزق انعزبٍ انكبُز

ذ

 ذ2141

ذاالردٌ -عًاٌ 
 

ذباعذ

ذدورذؿـظؿةذاؾمعاونذاإلدالؿيذيفذاؾؼضقةذ4

ذاؾػؾدطقـقة

ذ

ذاؾػؾدقطين

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذذذذذذذذذ

ذ

ذاؾػؾدطقـقةذ

ذ2124ذاؾعؾومذاؾدقادقة

ذذذذ2

ذذذذ2

ذذذذ1

ذذذذ1

ذذذذ2

ذذذذ3



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

انًؤحًز انسنىٌ انزانذ نًزاكش األبغاد ذ4

انخعاوٌ انخهُضٍ: انعزبُت: يضهس 

انسُاست وااللخصاد فٍ ظّم انًخغُزاث 

ذاإللهًُُت وانذونُت

ذباحثذاؾدوحةذ-ؼطرذ2141

انًؤحًز: انذونٍ انزانذ وانعشزوٌ) ذ5

االلخصاد االساليٍ: انغاصت انً انخطبُك 

ذوضزوراث انخغىل(

ذباحثذاؾعنيذ-االؿاراتذاؾعربقةذ2141

يؤحًز: ينخذي دراساث انخهُش وانضشَزة ذ6

ذانعزبُت
ذباحثذاؾدوحةذ-ؼطرذ2141

يؤحًز: انًؤحًز انعهًٍ انذونٍ انزانٍ ذ7

ذعىار انغضاراث وانزمافاث
ذباحثذجاؿعةذاؾطقػقةذ-األردنذ2142

ذ

ذ

يؤحًز: االعخضاصاث انعزبُت فٍ سُالاث  4

 حارَخُت

 

 

ذباحثذتوـسذ2144

يؤحًز: نغى نهضت حشزَعُت نخطىَز  5

 والع انمطاع انخذيٍ فٍ انعزاق

 

 

ذباحثذجاؿعةذاؾلصرةذ-اؾعراقذ2145

ذ

ذ

ذباحثذؽؾقةذادلعارفذاجلاؿعةذذ4553 يؤحًز: انعىنًت ويسخمبم انعانى  41

ذباحثذؾقلقاذذ-جاؿعةذاؾمحديذ2114 يؤحًز: يسخمبم انخعهُى فٍ افزَمُاذ44

حضزبت انخزبُت وانخعهُى نذوة عهًُت : ذ42

انُابانُت وايكانُت االسخفادة ينها فٍ 

 انعزاق

ذباحثذجاؿعةذاالـلارذذ–ؽؾقةذاؾرتبقةذذ2115

نذوة عهًُت: االنخخاباث انعايت فٍ ذ42

 انعزاق"انىالع وانطًىط"
ذباحثذجاؿعةذاالـلارذ-ؽؾقةذاؾؼاـونذواؾعؾومذاؾدقادقةذ2142

نذوة عهًُت: انهىَت انىطنُت انًعىلاث ذ41

 وسبم انخعشَش
ذباحثذجاؿعةذاالـلارذذ-ؽؾقةذاؾؼاـونذواؾعؾومذاؾدقادقةذ2142

يؤحًز: صايعت صُهاٌ انعهًٍ انذونٍ ذ41

 االول
ذباحثذاربقلذذ–جاؿعةذجقفانذذ2142

ذ

ذ

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

داخلذ

ذالؽؾقة

ذخارجذالؽؾقة

ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقة/جاؿعةذبغداد-ذرداؾةذؿاجدمريذ-ذرذاؾدقادقةذالبيذادلعاؾيذاجلوقيناالػؽاذ

ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقة/ذجاؿعةذتؽرقتذ-رداؾةذؿاجدمريذ-داؾةذاؾعادلقةذواؾواجبذاالخالؼيذرروحاتذاؾعذ

ذؼدمذاؾمارقخذؽؾقةذاؾرتبقةذبـات/ذجاؿعةذبغدادذ-ذارروحةذدؽموراهذ-4532-4514ؼاتذاؾؾلـاـقةذاؾدورقةذاؾعالذ

ذؾدقادقة/جاؿعةذبغدادؽؾقةذاؾعؾومذاذ-ذارروحةذدؽموراهذ-ذاؾػؽرذاؾدقاديذاالؿرقؽيذادلعاصرذاؾؼقمذيفذ

ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقة/جاؿعةذبغدادذ-ذارروحةذدؽموراه-ذاالرروحاتذاؾػؽرقةذعـدذاؾػنيذتوػؾرذ

http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635
http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635
http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635
http://www.dohainstitute.org/home/getpage/6a7feeda-4e25-4b5e-867c-37de30e5e5e8/f70ed349-0be6-4379-ab4e-09f61dd8f635


 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقة/جاؿعةذبغدادذ-رداؾةذؿاجدمريذ-االػؽارذاؾدقادقةذعـدذعلدذاؾوفابذادلدرييذ

ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقة/جاؿعةذبغدادذ-ذؿاجدمريرداؾةذذ-ذدؾطةذادلعرػةذيفذاؾػؽرذاؾدقاديذاؾغربيذادلعاصرذ

ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقة/جاؿعةذبغدادذ-ذرداؾةذؿاجدمريذ-اؾالعـفذيفذػؽرذادلفامتاذغاـديذذـظرقةذ

ذؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقة/جاؿعةذبغدادذ-ذرداؾةذؿاجدمريذ-ذحؼوقذاالؼلاطذيفذاؾػؽرذاؾدقاديذادلصريذادلعاصرذ

ؽؾقةذاؾرتبقةذاالـداـي/ذاألـلارذ–رداؾةذؿاجدمريذذ-فـةوءذادلمغرياتذاجلقودقادقةذاؾرااخلؾقجيذيفذضؿدمؼللذاؾـظامذاالؼؾقؿيذذ  

ذ دادؽؾقةذاؾعؾومذاؾدقادقةذ/ذبغذ–ارروحةذدؽموراهذ-ذ ااـوذجذجدؾقةذاؾدقنذواؾدوؾةذيفذاؾػؽرذاؾدقاديذاؾعربيذادلعاصراؾعراق   

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 4555 جمؾةذاالدماذ اؾمعؾقمذيفذاؾقابانذواثرهذيفذـفضةذاؾقابانذادلعاصرة 1

 2115 االـداـقةذةذؾؾعؾومجمؾةذؽؾقةذاؾرتبق درادةذيفذصراعذاجلقشذواالحزابذاالدالؿقةذيفذترؽقاذ 2

 2115 بريوتذبريوت-ؿعفدذاالحباثذواؾمـؿقةذاحلضارقة اؾغربذؿنذاالدمعؿارذاىلذاحلداثةذاىلذاؾعودلةذ 3

 2142 جمؾةذجاؿعةذجقفان حؼوقذاالـدانذيفذاؾعراق٪ذاؾشلابذوحقذاالـمخاب 4

ذ2141ذجمؾةذؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقةذذدورذجمؾسذاؾمعاونذاخلؾقجيذيفذعؿؾقةذاالصالحذاؾدقاديذ5

ذ2142ذجمؾةذؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقةذذاحلربذاؾـػدقةذاالؿرقؽقةذوذاحماللذاؾعراقذذ6

ذ2142ذجمؾةذجاؿعةذاالـلارذؾؾعؾومذاؾؼاـوـقةذواؾدقادقةذاؾػقدراؾقةذيفذاؾعراق٪ذدرادةذيفذؿشروعذادلـطؼةذاؾغربقةذذ7

ذ2142ذبقتذاحلؽؿةذ–جمؾةذدراداتذاالدقانذذاالصولذاؾػؽرقةذؾؾعـفذعـدذاحلرؽاتذاالدالؿقةذذ8

ذ2141ذجاؿعةذدطقفذ–جمؾةذاؾعؾومذاالجمؿاعقةذذاؾمعددقةذاؾدقادقةذوعالؼمفاذباؾمعددقةذاحلزبقةذذ9

بقتذذ-ةوادرتاتقجقجمؾةذدراداتذدقادقةذذثوراتذاؾمغريذاؾعربيذوصعودذاالحزابذاؾدقادقةذاالدالؿقةذؾؾدؾطةذ10

ذاحلؽؿةذ

ذ2143

ذ2143ذجمؾةذتؽرقتذؾؾعؾومذاؾدقادقةذازؿةذاؾعـفذاؾطائػيذيفذاؾعراقذبعدذاالحماللذاالؿرقؽيذ11

ذ2144ذبقتذاحلؽؿةذ–جمؾةذدراداتذاالدقانذذؿـفجذاؾالعـفذيفذػؽرذادلفاؿاتذغاـديذ12

ذ



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

ذ2144ذجاؿعةذادقوطذ–جمؾةذؽؾقةذاؾمجارةذذياجلاؿعؿرتؽزاتذتأدقسذاؾدميؼرارقةذيفذاؾعراقذؿنذؿـظورذاؾشلابذذ13

ذ2121ذجاؿعةذاالـلارذ)ذؽمابذخدؿةذجممؿع(ذاؾمؿؽنيذاؾدقاديذحملاػظةذاالـلارذذ14

ذ

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ذعضوذفقكةذزرقرذجمؾةذجاؿعةذاالـلارذؾؾعؾومذاالـداـقةذذذذ-4

ذعضوذفقكةذزرقرذجمؾةذجاؿعةذتؽرقتذؾؾعؾومذاؾدقادقةذذذذ-2

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

ذ2113ذاالـلارذ-عؿقدذؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾعؾومذاالـداـقةذذذؽرذوتؼدقرذذ4

ذ2114ذاالـلارذذ-االـداـقةذؾؾعؾومذعؿقدذؽؾقةذاؾرتبقةذذؽرذوتؼدقرذذ2

ذ2115ذاالـلارذذ–االـداـقةذذؾؾعؾومذعؿقدذؽؾقةذاؾرتبقةذذؽرذوتؼدقرذذ2

ذ2115ذاالـلارذذ–عؿقدذؽؾقةذاؾرتبقةذؾؾصرػةذذذؽرذوتؼدقرذذ1

ذ21142ذاالـلارذ-عؿقدذؽؾقةذاؾؼاـونذواؾعؾومذاؾدقادقةذذؽرذوتؼدقرذذ1

ذ21142ذاالـلارذذ–عؿقدذؽؾلةذاؾؼاـونذواؾعؾومذاؾدقادقةذذذؽرذوتؼدقرذذ٦

ذ21143ذاالـلارذذ-عؿقدذؽؾقةذاؾؼاـونذواؾعؾومذاؾدقادقةذذؽرذوتؼدقرذذ٧

ذ21144ذاالـلارذذ–عؿقدذؽؾقةذاؾؼاـونذواؾعؾومذاؾدقادقةذذذؽرذوتؼدقرذذ٨

ذ2020ذاالـلارذذ–عؿقدذؽؾقةذاؾرتبقةذاالـداـقةذذذؽرذوتؼدقرذذ٩

ذ2020ذبغدادذذ–عؿقدذؽؾقةذاؾؼاـونذذذؽرذوتؼدقرذذ٠١

ذ2021ذوادطذذ–عؿقدذؽؾقةذاؾؼاـونذذذؽرذوتؼدقرذذ٠٠

ذ2015ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ٠١



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبغذ انعهًٍ

 صايعت االنبار

لسى ضًاٌ انضىدة واالعخًاد 

  ًٍَداالكا

ذ2019ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ٠٢

ذ2019ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ٠٣

ذ2019ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ41

ذ2020ذادقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ42

ذ2020ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ43

ذ2020ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ44

ذ2020ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذؽرذوتؼدقرذ45

ذ2020ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ21

ذ2020ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ24

ذ2021ذاؾدقدذرئقسذجاؿعةذاالـلارذذذؽرذوتؼدقرذذ22

ذ2020ذؿعاؾيذوزقرذاؾمعؾقمذواؾعاؾيذواؾلحثذاؾعؾؿيذذؽرذوتؼدقرذذ22

ذ2020ذؿعاؾيذوزقرذاؾمعؾقمذاؾعاؾيذواؾلحثذاؾعؾؿيذذذؽرذوتؼدقرذذ21

ذ2020ذؿعاؾيذوزقرذاؾمعؾقمذاؾعاؾيذواؾلحثذاؾعؾؿيذذذؽرذوتؼدقرذذ21

ذ2021ذؿعاؾيذوزقرذاؾمعؾقمذاؾعاؾيذواؾلحثذاؾعؾؿيذذؽرذوتؼدقرذذ22

ذ2021ذؿعاؾيذوزقرذاؾمعؾقمذاؾعاؾيذواؾلحثذاؾعؾؿيذذؽرذوتؼدقرذذ23

ذ2020ذوؽقلذوزقرذاؾمعؾقمذاؾعاؾيذواؾلحثذاؾعؾؿيذذؽرذوتؼدقرذذ24

ذ2020ذوؽقلذوزقرذاؾمعؾقمذاؾعاؾيذواؾلحثذاؾعؾؿيذذؽرذوتؼدقرذذ25

ذ2019ذاؾدقدذرئقسذجمؾسذاؾـوابذاؾعراؼيذذذؽرذوتؼدقرذذ21

ذ

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2115 اؾمحدقثذيفذاؾقابانذواثرهذيفذتطورذاؾػؽرذاؾدقادي 4
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