
 

 انضيزح انذاريخ
 

          انزبٍعً بٍذاء كزٌى طهًاٌد.   م:ـاالصـــــــــــ

     عضىٌتالانكًٍٍاء ان   :صانزـخـصــ

 تذرٌظً :انىظيفخ

 دكتىراِ :انذرجخ انعهميخ

 ابٍ انهٍخى / قظى انكًٍٍاء –كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت  جايعت بغذاد/ :عىىان انعمم

                         baidaakareem83@gmail.com      انجزيذ إالنكززووي:

 

 : انمؤهالد انعهميخ .أوالا 

 

 انشهبدح
 ربريخ انحصىل  انجهخ انمبوحخ نهشهبدح 

 انقضم انكهيخ انجبمعخ عهً انشهبدح

 انجكبنىريىس
كهٍت انتزبٍت نهعهىو  بغذاد

 ابٍ انهٍخى –انصزفت 
 5005 انكًٍٍاء

 انمبجضزيز
كهٍت انتزبٍت نهعهىو  بغذاد

 ابٍ انهٍخى –انصزفت 
 5008 انكًٍٍاء

 انذكزىراي
كهٍت انتزبٍت نهعهىو  بغذاد

 ابٍ انهٍخى –انصزفت 
 5007 انكًٍٍاء

 

ا   : انزذرج انىظيفي .ثبويب

 انً -انفززح / مه  انجهخ انىظيفخ د

 يذرص يظاعذ 1
ابٍ  –فت كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصز

 قظى انكًٍٍاء –انهٍخى 
5008-5007 

 يذرص 2
ابٍ  –كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت 

 قظى انكًٍٍاء –انهٍخى 
 ونحذ االٌ 5007

 يقزر انقظى 3
ابٍ  –كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت 

 قظى انكًٍٍاء –انهٍخى 
 ونحذ االٌ 58-00-5008
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ا : انزذريش انجبمعي .  ثبنثب

 انى -يٍ انفتزة   انجايعت / انكهٍت(انجهت  )انًعهذ  ث

 ونحذ االٌ 5008 جايعت بغذاد كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت ابٍ انهٍخى 0

 

ا : انمقزراد انذراصيخ انزً قمذ ثزذريضهب.  راثعب

 خـــــانضى بدحـــــانم /انكهيخ وانجبمعخمـــانقض د

 –كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت  0

 قظى انكًٍٍاء –ابٍ انهٍخى 
 5007-5008 كًٍٍاء انفٍشٌاوٌت انعًهًان

 –كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت  5

 قظى انكًٍٍاء –ابٍ انهٍخى 
 5008 انكًٍٍاء انالعضىٌت انعًهً

 –كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت  3

 قظى انكًٍٍاء –ابٍ انهٍخى 
 ونحذ االٌ 5009 ُظزيت اننتُاطقٍانكًٍٍاء ا

 

ا:   .او حضزهب انزي شبرك فيهب وورشبد انعمم انعهميخوانىذواد انمؤرمزاد صبدصب

 د
 وورشبد انعمم وانحهقبد انىقبشيخ ادو انىذواد انمؤرمز

 انعذد 

 يؤتًزاث دونٍت 3يؤتًز عانًً و  انًشاركت فً انًؤتًزاث ببحىث 1

3 

 

 4 انًشاركت كًحاضز 5

 وورشت عًم َذوة  80اكخز يٍ  حضىر 3

 

 

 



 

 

  صبثعب : األوشطخ انعهميخ االخزي .

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

نالشزاف عهى طهبت انًزحهت  صسٌارة انًذرا ونحذ االٌ  5008عضى يجهض قظى انكًٍٍاء يُذ 

 انزابعت احُاء فتزة انتطبٍق انًذرطً

انًشاركت فً انشٌاراث انًٍذاٍَت نًختهف  انًشاركت فً نجاٌ يُاقشت خطت بحىث انًاجظتٍز

 تانًزاكش انبحخٍت وانذوائز انعهًٍ

انًشاركت فً انهجاٌ االيتحاٍَت  نهذراطت االونٍت وفً 

نجاٌ االيتحاٌ انتُافظً نطهبت انذراطاث انعهٍا 

 انقظى انكهٍت ووانًشاركت فً يختهف نجاٌ 

 وانًؤتًزاث تقٍٍى انبحىث نهُشز فً انًجالث

  انعهًٍت واالكادًٌٍت

انًشاركت فً االعًال انتطىعٍت انطالبٍت وتشجٍع 

 نالصفٍت نهطهبتانُشاطاث ا

 

 

 .فً مجبل انزخصص نخذمخ انجيئخ وانمجزمع أو رطىيز انزعهيم عذد انجحىس انمىشىرح ثبمىب: 
 انعذد انمجبل

 8 بحىث يُشىرة فً يجال االختصاص

 

 
 و شهبداد انزقذيز. انجىائز كزت انشكز ، عبشزاا: 

 انجهخ انمبوحخ  كزبة انشكز او انجبئزح أو انشهبدح د

 انظٍذ عًٍذ كهٍت انتزبٍت نهعهىو انصزفت ابٍ انهٍخى 00ز وتقذٌز  عذد كتاب شك 0

 انظٍذ رئٍض جايعت بغذاد 6كتاب شكز وتقذٌز عذد  5

 انظٍذ وسٌز انتعهٍى انعانً وانبحج انعهًً 5كتاب شكز وتقذٌز عذد  3

 


