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 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 التبريخ الكــليــــت  الجبمعت  الذرجت العلميت 

ّبؽالورووس

ّ

 1986 كؾقة الؼانون والعؾوم السقادقة بغداد

 2004 معفد إدالم ادلعرفة اجلزورةّادلاجًِري

ّهالدكًورا

ّ

 2008 السقادقة كؾقة االقًصاد والعؾوم أمدرمان اإلدالمقة

   ّأخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انٌظيفي 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهت الىظيفت ث

وزارة التربيت وهيئت المعبهذ اليمن  مذرش 1

 االلعلميت ببل

1994-2007 

 2012-2008 معهذ العبلي للتىجيه واإلرشبد/يمن أستبر مسبعذ 2

 2015-2012 جبمعت السليمبنيت تذريسي 3

 2020-2016 جبمعت األنببر مذرش 4

 2020 جبمعت األنببر أستبر مسبعذ دكتىر 5

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجايعي . 

 الى -من الفترة   الجبمعت )المعهذ / الكليت(  الجهت ث

 2012-2004 ادلعفد العالي لؾًوجقه واإلرذاد/صـعا معفد عالي لؾًوجقه واإلرذاد/مين 1

 2015-2012 جامعة السؾقؿانقة/ وجامعة جرمو السقادقة/مجٍؿالدؽول العؾوم  2

 2009/2010 صـعاء برنامج دكًوراه/عؾوم دقادقة/صـعاء 3

 2017/2018 أكادميقة بـاء/إدطـيول   برنامج ماجسًري 4

 2021-2016 األنيار كؾقة الؼانون والعؾوم السقادقة 5

 2021-2021 األنيار                     قسم االجًؿاع-كؾقة اآلداب 6

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسيا. 

 

 

 الســــــة ادلـــــادة الؼســـم

 2012-2008 فؽر دقادي إدالمي/ وادًشراق الػؽر اإلدالمي 1

 2012-2008 عالقات دولقة إدالمقة الػؽر اإلدالمي 2

 2012-2008 قانون دولي عام الػؽر اإلدالمي 3

 2015-2012 نظروات عالقات/وفؽر دقادي العؾوم السقادقة 4

 2021-2016 فؽر دقادي العؾوم السقادقة 5

 2021-2016 مـاهج حبث العؾوم السقادقة 6

 

 2009/2010 الظاهرة السقادقة واالجًؿاعقة العؾوم السقادقة/دكًوراه 7

 2017/2018 الـظم السقادقة درادات دقادقة/ ماجسًري 8



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 2021-2021 إدارة األزمات وفنُّ الًػاوض دبؾوم عالي بـاء السالم -االجًؿاع 9

10 

 

 2021-2021 أمن اخلؾقج يف االدرتاتقٍقات الدولقة ماجسًري-درادات دولقة

    

    

 

 :طاسيخ ، انشسائم ( انخي أششف عهيياألا )خايساً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّردالةالّاألرروحةّّأوّّادمّت

 2021-2020 ماجسًري-درادات دولقةّاألزمةّالقؿـقةّوتداسقاتفاّسؾىّدولّاخلؾقجّالعربي 1

 2022-2021 دبؾوم عالي/بـاء السالم -عؾم االجًؿاعّادلصاحلةّالورـقةّوالًعاوشّالِؾؿي/العراقّأمنوذجًاّ 2

3    

4    

5    

6    

7    

 

 انخي شاسك فييا.انعهًيت ًاننذًاث سادساً: انًؤحًشاث  

 

ّ

ّنوعّادلشاركةّّمؽانّأنعؼادهاّالِـــةّّالعـوانّ

)ّحبثّ/ّبودرتّ

ّحضور(

 حضور جامعة الؼاهرة 2007 مؤمتر اخلصوصقة الٌؼافقة 1

 حبث صـعاء 2009 الًٍدود يف اإلدالم 2

 حبث  ادطـيول 2009 الًٍدود يف الػؽر اإلدالمي 3



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 حبث السؾقؿانقة 2011 مؤمتر الدفاع عن الؼرآن 4

 حبث عؿَّان  2012 مؤمتر الـظام السقادي 5

 مشاركة جامعة دول عربي 2010 ندوة الًـؿقة/ قطاع عام 6

7 

8 

 مشاركة جامع دول عربقة 2011 ندوة الًـؿقة/ قطاع خاص

 

 

 

8 

 

 

 مشاركة جامعة أنؼرة م/أوردام 2019  2011مؤمتر عراق بعد

 

 

 مشاركة جامعة الػؾوجة 2020 العٌؿاني وادلؾؽيالعراق يف العفد  9

 حضور األكادميقة األمروؽقة الدولقة 2020 اجملًؿعّالعراقيإذؽالقاتّدقادقةّوتأثريهاّب 10

11 

 

 حضور األكادميقة األمروؽقة الدولقة 2021 لؾًـؿقة ادلسًدامة ادلؤمتر الدولي الٌالث

 حضور جامعة الػرات األودط الًؼـقة GF  10/6/2020 ورذة آلقة االخًيار اإللؽرتوني 12

-23 دورة إدارة ادلوارد اليشروة 13

27/6/2020 

 حضور جامعة اليصرة

 حضور عؾوم إدالمقة-جامعة األنيار 28/1/2021 ورذة عؿل "تربقة الطؾية صدق وفاء" 14

ندوة"إثيات اهلالل الرؤوة  15

 واحلساب"

 حضور إدالمقةعؾوم -جامعة األنيار 9/4/2021

 حضور الؼانون -جامعة األنيار 29/4/2021 الًطعقم ضّد األوبىة 16

 حضور كؾقة ادلعارف اجلامعة 9/6/2021 ورذة" هـددة الـٍاح" 17

 مشاركة مجعقة ققاس 4/7/2021 ندوة دولقة "اليَوث الًـافسقة" 18

 إدارة الؼانون-جامعة األنيار 7/7/2021 ندوة مسات تطعقم كورونا 19

 حضور الؼانون-جامعة األنيار 14/7/2021 ندوة "تطوور عؿل احملاماة" 20



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 حضور وزارة الشياب والرواضة 24/7/2021 ندوة "عؾم الػؾك"  21

 إلؼاء وإدارة كؾقة الؼانون-جامعة األنيار 10/8/2021 ندوة "األمانة العؾؿقة وذرف الًعؾُّم" 22

 مشاركة وزارة الشياب والرواضة 11/8/2021 ورذة "اخًيارات الذكاء" 23

 حضور مجعقة ققاس جلودة الًعؾقم 4/9/2021 ندوة واقع اليَث العؾؿي باجلامعات 24

كؾقة العؾوم السقادقة  17/2/2021 ندوة الؼقادة األدطوروة 25

واجلؿعقة العراققة لؾعؾوم 

 السقادقة

 حضور

 مشاركة األكادميقة األمروؽقة الدولقة 4/10/2020-1 ادلؤمتر العؾؿي الدولي 26

 حضور اجلامعة العراققة/اآلداب 21/1/2021 ورذة "عوامل الـزاع والًطرف" 27

 حضور كؾقة بالد الرافدون اجلامعة 21/1/2021 ورذة "أخالققات األدًاذ اجلامعي" 28

 جامعة األنيار/كؾقة اإلدارة 19/1/2021 ندوة "األزمة ادلالقة العراققة" 29

 واالقًصاد

 حضور

جامعة الـفرون/كؾقة اقًصاد  19/1/2021 ندوة "أخالققات الًعؾقم اإللؽرتوني" 30

 األعؿال

 حضور

 حضور وزارة الشياب والرواضة 14/1/2021 ورذة "خطوات اإلدارة الـاجَة" 31

دورة"مسًؾزمات حتؼقق  32

 الـّصالًارخيي"

13-

14/1/2021 

 حضور جامعة ادلوصل

 حضور وزارة الشياب والرواضة 18/1/2021 "العـف األدري"ورذة  33

-14 دورة" السؿات الػؽروة واجلؿالقة"  34

15/1/2021 

 حضور جامعة تؽروت

   9/5/2020 ورذة "ماوؽرودوفت اوفقس" 35

مؤمتر "الًـؿقة ادلسًدامة قطاع عام  36

 وخاص"

 مشاركة األكادميقة األمروؽقة الدولقة 2-9/2021

-12 ورذة"حتوول الـزاع وبـاء السالم" 37

16/9/2021 

مجعقة األمل واالحتاد 

 األوربي

 مشاركة



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

     

     

     

 

 

 

 

 .ّاالخرىّدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

2018ّّحماضرةّمبـًدىّالػؾوجة2017/2018ّندوةّرؾيةّثالثّسؾومّدقادقة/

2019ّمؤمترّصالحّالدون/دؾقؿاني2108ّّندوةّالػؽرّالِقادقةّ

2018ّمـاقشةّردالةّماجًِري/دؾقؿانقة2019ّإسدادّورقةّورذةّحولّإسدادّالـدوات

2019ّّّتؼققمّأرروحة2018/2019ّّإدارةّندوةّحولّاالنًُابات

 (يفيٌو انسُّهطت في انفكش انسياسّي  حتؽقمّحبث)ّسضوّبؾٍـةّمؼابؾةّرؾيةّالدراداتّالعؾقا

ّ

ّندوةّفؽرّماّبعدّاحلداثة/مركزّالزهاويّالًدروبّالصقػيّلؾطؾيةاإلذرافّسؾىّ

2011ّأنؼرة:ّسراقّماّبعدّّدقؿـارّإسدادّوتؼدومّورذة:ّ"إسدادّوإدارةّالـدوةّالعؾؿقة"

ّ(2019/تركقا/احًٍاجاتدقؿـار/مركزّرؤواّإدارةّندوةّالًقاراتّالدوـقةّبنيّاالسًدالّوالًطرف

ّدقؿـار/مـًدىّالػؾوجةّالٌؼايف/مًِؼيلّادلـطؼةّسؾقا/األزمةّالقؿـقةمسقـارّمشروعّحبثّدراداتّ

ّ/بـاءّثؼافةّاألمةّيفّزلّالعودلةةدىّالػؾوجًدقؿـار/مـّمسقـارّمشروعّدراداتّسؾقا/العالقاتّالرتكقة/ادلصروة

ّجامعةّاألنيار2016ّدـووًاّمخِةّحبوثّمـذّالعامّّاإلذرافّالِـويّسؾىّحبوثّخترُّجّالطؾية

ّادًشاريّجملؾةّمـظومةّادلعرفةّاإلنِانقة/سؿَّان2020ّّسضوّجلـةّمًابعةّردائلّالطؾيةّوحبوثّالًدروِقنيّ

سضوّجلـةّسؾؿقة/مؤمترّاألكادميقةّاألمروؽقةّآب2020ّّسضوّأربعّجلانّمـاقشةّدقؿـارّماجًِريّ

2021ّّ

سدد2021ّّاضراتّسؾؿقةّمشاركاتّندواتّوورشّوحم2021ّ-2020سضوّسددّمنّجلانّاالدًاللّالعؾؿيّ

17ّ



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

ّسضوّنظامّحتؽقمّالردائلّواليَوث/األكادميقةّاألمروؽقة2021ّّسضوّالؾٍـةّاالمًَانقةّلؾدراداتّالعؾقاّ

2021ّجامعةّالِؾقؿانقةّ-مؤمترّدوليّلألكادميقةّاألمروؽقة14/10/20ّجلـةّمًابعةّردائلّالطؾيةّوحبوثّالًدروِقي

2021ّمركزّالًعؾقمّمّ-جامعةّتؽروت-دورةّإلؽرتونقةّاألنيار/الؼانون10/3/2021سضوّمـاقشةّردالةّماجًِريّ

2021ّاألكادميقةّاألمروؽقةّ-ادلؤمترّاألولّلؾًـؿقةّادلًِدامةّاألنيار/الؼانون2/3/2021سضوّجلـةّمـاقشةّماجًِريّّ

2021ّالعؾؿقةّحتؽقمّحبوثّلؾؿٍؾةّّجامعةّاألنيار/الؼانون10/3/2021ّسضوّمـاقشةّماجًِريّ

ّندوةّادلـصاتّواليواباتّلؾٍامعاتّالعراققةّاإللؽرتونقة9/3/2021ّسضوّجلـةّامًَانقةّدراداتّسؾقاّ

22/1/2021ّاجلامعةّالًؽـولوجقةّ

إذرافّحبوثّادلرحؾةّالرابعة/أمرّإداريّكؾقةّالؼانونّ

27/1/2021ّالِقادقة2019-2020ّ

18/4/2021ّتؽؾقفّإلؼاءّحماضراتّدبؾومّساليّ

حماضرةّ"دورّالوالدوةّيفّالًعؾقم"أكادميقةّمـارّلؾًدروب1/3/2021ّّترققةّسؾؿقةّأدًاذّمِاسدّدكًورّ

19/6/2021ّوالًـؿقةّ

إذرافّحبوثّادلرحؾةّالرابعة/أمرّإداريّكؾقةّالؼانونّ

2020/2021ّ

سضووةّاجلؿعقةّالعؾؿقةّجلودةّالًعؾقمّواالسًؿادّ

22/6/2021ّاألكادمييّأكادميقة"ققاس"ّ

حماضرةّ"ضؿنّالربنامجّالٌؼايف"19/10/2020ّّ(ّاألنيار/الؼانون5جلانّدقؿـارّردائلّسددّ)

األكادميقةّاألمروؽقةّالدولقةّلؾًعؾقم29/7/2021ّ

ّوالًدروب

سضوّهقىةّادًشاروةّجملؾةّمـظومةّادلعرفة/األردن1/7/2020ّّجلـةّادًاللّاألنيار/الؼانونّ

2021ّّ

14/3/2021ّحماضرةّكوفقد"جامعةّالػؾوجة"23/7/2020ّجلـةّادًاللّاألنيار/الؼانونّ

تؼوومّحبوثّسؾؿقة/جمؾةّاألنيارّلؾعؾومّ

1/3/2021ّالؼانونقة..

15/3/2021ّحماضرّادلعفدّاألكادمييّالدوليّلؾطاقة

حماضرةادلرأةّانطالقةّمعرفقة"مـص25/2/2021ّّترققةّسؾؿقةّجامعةّاألنيارّ

11/3/2021ّالياحٌني

6/3/2021ّخماررّأمنّالطاقة"ادلعفدّاألكادمييّالدولي17/3/2021ّالؼانونّتؼوومّسؾؿي/جمؾةّ

األكادميقةّاألمروؽقةّ-سضوّحتؽقمّردائل13/8/2021ّتؼوومّسؾؿيّردالةّماجًِري/األنيار/الؼانونّ

21/2/2021ّالدولقة

ّ

ّ

حماضرة"أمناطّالشُصقة"األكادميقةّاألمرودوةّالدولقةّ

14/1/2021ّ

20/1/2021ّامعة"=ّ"الِؾوكّداخلّاجلّ

=إتؼانّالربامجّالًدرويقة/األكادميقةّاألمروؽقةّّ

10/12/2020ّالدولقة

إلؼاءّحماضرةّ"الـظرةّالِـقةّلؾػدرالقة"ّجامعةّالًـؿقةّّ

2016ّاليشروةّ
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 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمثامـا:ّادلشروساتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ

 الِـة حملّالـشر أدمّاليَث ت

 حزبيني ألمنوذجني: التجربة السياسية كوردستان يف اإلسالميَّة األحزاباأل(( 1
 

 2019 الؼاهرة/مركزّاحلضارة

 2019 جامعةّاألنيارّمّدرادات تطوورّالٌؼافةّاجملًؿعاتّالًؼؾقدوةّاألنيارّمنوذجا 2

 2021 األنيارم/دراداتجامعةّ األنيار(جمًؿعّ)الًقاراتّالدوـقةّيفّ 3

 2020 مِيارّاإلماراتّمركز موقفّاألقؾقاتّمنّاالحًٍاجاتّالعراققة 4

 2017 جامعةّأدطـيول/تركي ققمّالؼرآنّوففمّالعاملّهلا 5

 2019 جمؾةّخالّ)ّكوردوة( ققمّالؼرآنّالؽرومّالعادلقةّوانعؽاداتفاّاإلنِانقة 6

 2020 جمؾةّكؾقةّالؼانون وتداعياتو الدوليَّةحمدِّدات الدور الرتكّي يف ليبيا  7

 2020 م/قضاواّونظرات/مصر احلراك يف العراق: احملددات والدالالت 8

العربية:القضية الكردية  ادلنطقة نسيج وتفتيت "إسرائيل 9

 أمنوذجا

 2019 م/قضاواّونظرات/مصر

 2018 مركزّرؤواّلؾدرادات/تركقا بغداد حكومة وحترُّكات-االستفتاء بعد   ما-كوردستان   إقليم   10

 2018 مركزّرؤواّلؾدرادات/تركقا الدوليَّةِّ  وأبعادِّى ا األبرزِّ، السوريَّةِّ  األزمةِّ  أ طرافِّ  آاثرِّ  يف قِّراء ة   11

 2018 مركزّرؤواّلؾدرادات/تركقا وبواعثها جذورىا: اليمنية األزمة خارطة 12

 2018 م/قضاواّونظرات/مصر واليت  ه ا" ادلنتهيةِّ  احلكومةِّ  ألداء تقييم العراق جنوب "تظاىرات 13

 2018 مركزّرؤواّلؾدرادات/تركقا ادلنطقة يف اإليراين الدور فاعلية: على وأثرىا األمريكية، العقوابت 14

 2018 مركزّرؤواّلؾدرادات/تركقا العراق", كوردستان   إقليمِّ  على والدولِّّ  اإلقليميِّ  التداف عِّ  "أ ث  ر   15

 2015 جمؾةّجامعةّالِؾقؿانقة التعددية يف فكر اجلماعة اإلسالمية الكوردستانية 16

 2015 جمؾةّجامعةّالِؾقؿانقة مفهوم احلرية, دراسة يف الفكر السياسي اإلسالمي 17



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 2015 جمؾةّالؼانونّجامعةّكركوك الشورى: مفهوماً وممارسةً  18

 2018 مركزّرؤواّلؾدرادات/تركقا التغيري, وآفاق, العراق يف 2012 مايو انتخاابت 19

 2018 م/قضاواّونظرات/مصر كردستان"قضي َّت   على وانعكاستها واإلقليمية العراقية التحالفات 20

 مستقبل حتديد يف وأثرىا واجلنوب، بغداد   يف الشعبية االحتجاجات 21

 العراق

 2018 م/قضاواّونظرات/مصر

 دالالت  ادلواطنةِّ وحمدِّدات  ه ا القيميَّة /دراسة  يف مكانة اإلنسان  22

 احلضاريَّة يف الرؤية اإلسالميَّة

 2019 جمؾةّاألزهر/الؼاهرة

 2020ّجمؾةّجّاألنيارّلؾعؾومّاإلنِانقة ثر  استفتاء كوردستان, يف تفعيل دور القوى اإلقليمية حللِّّ مشكالهتاأ23ّ

 2020قيول  جمؾةّاجلامعةّالعراققة اليمنية, ودور القوى اإلقليميَّةِّ يف تعقيدىاتشابك جذور األزمة  24

 

 

 2019قيول ّجمؾةّالعؾومّاإلدالمقة/العراققة حقوق اإلنسان يف الفكر السياسي اإلسالمي ومداخلها ادلنهاجية25ّ

26ّ

ّ

 مـٍز 2021ّاإلدرتاتقٍقة/األنيارمركزّالدراداتّ التصوف يف العراق وأثره يف تقومي ثقافة اجملتمع 

ققد  2021ّجمؾةّمـظومةّادلعرفةّاإلنِانقة/سؿَّان مالمح التجديد يف الفكر السياسي حملمَّد إقبال27ّ

 الًَؽقم
 أ ثر  الب  ْعدِّ اإلسرتاتيجيِّ يف حتديدِّ أ صولِّ الت  ع ام لِّ م ع  األ ق  لِّّيَّات29ّ

 "مناذِّج من ع ْصرِّ الت  ن  زُّلِّ والبناءِّ"

 2021مـٍز ّ----------------------

إلسالمية يف "ادلشروع العادلي للدكتور طو العلواين: إثراء ومراجعة اخلربة ا30ّ
 العالقات اخلارجية".

 

 2020ّمًِوسبّادلعرفةمؤمترّجامعةّالػؾوجة

ّ ّ 

ّ ّ 

 

 .اهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّسضووةّّ:تادعا 

 .1994بغداد:  -لؾعؾوم السقادقةعضو اجلؿعقة العراققة    -1

 .1994عضو مجعقة حؼوق اإلنسان العراققةح بغداد    -2

 .2009إدطـيول -عضو اجلؿعقة العادلقة لؾػؼه اإلدالميح الؽووت   -3



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

  .2020عضو الرابطة الدولقة لؾياحث العؾؿيح  -4

 .2020عؿَّان: -عضو الؾٍـة االدًشاروة جملؾة مـظومة ادلعرفة اإلنسانقة"-5

 

 

 وّذفاداتّالًؼدور.ّساذرًا:ّكًبّالشؽرّ،ّاجلوائزّ 

 الِـة اجلفةّادلادمةّ كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادة ت

 2015 وزور الًعؾقم العالي كورددًان كًاب ذؽر 1

 2013 عؿقد دؽول العؾوم السقادقة كًاب ذؽر 2

 كذلك 2013 عؿقد دوكل العؾوم السقادقة كًاب ذؽر 3

 2014 عؿقد دؽول العؾوم السقادقة كًاب ذؽر 4

 2015 عؿقد دؽول العؾوم السقادقة كًاب ذؽر 5

 2018 عؿقد كؾقة الؼانون/األنيار كًاب ذؽر 6

 كذلك 2018 عؿقد كؾقة الؼانون/األنيار كًاب ذؽر 7

 2019 رئقس جامعة األنيار كًاب ذؽر 8

 26/3/2020 رئقس جامعة األنيار كًاب ذؽر 9

 26/7/2020 رئقس جامعة األنيار كًاب ذؽر 10

 2020 عؾؿيمساعد رئقس جامعة األنيارال كًاب ذؽر 11

 2018 رئقس جامعة الػؾوجة كًاب ذؽر 12

 2018 عؿقد كؾقة الؼانون والعؾوم السقادقة كًاب ذؽر 13

 2019 عؿقد كؾقة الؼانون والعؾوم السقادقة كًاب ذؽر 14

 6/5/2020  واليَث العؾؿيوزور الًعؾقم العالي  كًاب ذؽر 15

 26/22020 رئقس جامعة األنيار كًاب ذؽر 16

 9/8/2020 وزور الًعؾقم العالي واليَث العؾؿي كًاب ذؽر 17

 30/12/2020 رئقس جامعة األنيار كًاب ذؽر 18

 10/1/2021 مساعد رئقس اجلامعة  لؾشؤون العؾؿقة كًاب ذؽر 19

 1/3/2021 واليَث العؾؿيوزور الًعؾقم العالي  كًاب ذؽر 20



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 16/8/2021 وزور الًعؾقم العالي واليَث العؾؿي كًاب ذؽر  21

 18/8/2021 رئقس جامعة األنيار كًاب ذؽر 22

 30/12/2020 رئقس جامعة األنيار كًاب ذؽر 23

4/21/2021 مـظؿة الػؾوجة لؾؿؽػوفني وضعاف اليصر كًاب ذؽر 24  

    

    

    

    

    

 

 .الؽًبّادلؤلػةّأوّادلرتمجة:ّسشرّحادى 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

 2018 كًاب مجاعي)مشروع( الًػسري)والًَؾقل( ادلؼاصدي/ ادطـيول 1

 2015 الؼقمّالِقادقةّالعادلقةّيفّاخلطابّالؼرآني/ّواذـطن 2

 2012 عادلقة اخلطاب الؼرآني/ واذـطن 3

 2019 لؾؿًٍؿعات الًؼؾقدوة/األنيارمنوذجاكًاب ج أنيار/تطوور الٌؼافة السقادقة  4

 2020-2019 كًاب أميت والعامل/ مركز احلضارة لؾدرادات واليَوث/ الؼاهرة 5

 2021ققد الـشر  كًاب الًقارات الدوـقة يف حمافظة األنيار/مركز الدرادات جامعة األنيار 6

 2021ققد الـشر  ادطـيولَوث يكًاب مشروع اخًطاف الؼقم/ مركز رؤوا لؾدرادات وال 7

حهل تػرض أفؼًا لدولة مدنقة؟ مركز 2020-2019كًاب االحًٍاجات العراققة  8

 ادلسيار/دبي

2020  

   

   

   

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًيًصاسة 

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 

 

ّاتّ.ــثانيّسشرّ:الؾغ 

 العربيت. -1

 الكىرديت.-2

 االنجليسيت.       -3

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخت على  

 


