
 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االزاضح واالقزصبز

   شؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى االزاء
 

  

 

 خانصارُ حانؽُط
 

 

 

 

    انشكطجٍ ثشبض شَىٌ دمحم ػجس هللا ى:ــــــــــاالؼــ

 61/3/6211:زربضَد انًُـال

 انًىصم :يكبٌ انىالزح

 أػعة انحبنخ انعوجُخ:

 :سز األوالزــػـــ

 زكزىضاِ أزاضح أػًبل:صـصـرـزــان

 رسضَؽٍ:ًُصتانـ

 أؼزبش يؽبػس:انسضجخ انؼهًُخ

 قؽى انؼهىو انًبنُخ وانًصطفُخ _كهُخ االزاضح واالقزصبز _جبيؼخ انًىصمػُىاٌ انؼًم:

 70076160720 هبرف انؼًم:

 70076160720انًىثبَم:

 .dr.bashar64@yahoo.com:كزطوٍَاإلنانجطَس 

 :ضاثظ انصفحخ انشرصُخ

 ازاضح االػًبل وانؼهىو انًبنُخ وانًصطفُخ انزرصصبد انًهزى ثهب:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االزاضح واالقزصبز

   شؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى االزاء
 

 انًؤهالد انؼهًُخ :أوالا   

 

ا     : انزسضج انىظُفٍثبَُب

 

 

 

 

 

 

 خانسضج

 انؼهًُخ

 انزبضَد خانكــهُــــ خانجبيؼ

 6211 االزاضح واالقزصبز انًىصم ثكبنىضَىغ

 0777 االزاضح واالقزصبز انًىصم انًبجؽزُط

 0771 االزاضح واالقزصبز انًىصم انسكزىضاِ

    أذطي

 انً -انفزطح يٍ  خانجه خانىظُف د

 0767_0771 قؽى انًبنُخ وانًصطفُخ يقطض قؽى  6

 0760_0767 قؽى انًبنُخ وانًصطفُخ ضئُػ قؽى  0

3    

1    

5    

1    



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االزاضح واالقزصبز

   شؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى االزاء
 

ا     : انزسضَػ انجبيؼٍثبنثب

 انً -يٍ  انفزطح انجبيؼخ انجهخ )انًؼهس / انكهُخ( د

 0761_0777 انًىصم االزاضح واالقزصبز 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    قًذ ثزسضَؽهب ٍ: انًقطضاد انسضاؼُخ انزضاثؼب

 انؽُـــــخ انًـــــبزح انقؽـــى د

 0776 أزاضح يبنُخ _ثكبنىضَىغ أزاضح االػًبل  6

 0770 أزاضح يبنُخ_ثكبنىضَىغ  ازاضح صُبػُخ  0

 0773 أزاضح يصبضف ػهىو يبنُخ ويصطفُخ  3

 0771 يصبضف أؼاليُخ ػهىو يبنُخ ويصطفُخ  1

 0771 أؼىاق يبنُخ +يبجؽزُط ػهىو يبنُخ ويصطفُخ  5

 0760 أزاضح أؼزطارُجُخ ػهىو يبنُخ ويصطفُخ 1

 0761 أزاضح يصبضف ورحهُم أئزًبٌ يبنُخ ويصطفُخ ػهىو 0

 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االزاضح واالقزصبز

   شؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى االزاء
 

ا:     ػهُهب ذانزٍ أشطف( انًبجؽزُط ضؼبئم ،اططوحبد انسكزىضاِ)ذبيؽب

 انؽُــخ ىـــانقؽ األططوحخ أو انطؼبنخ اؼى د

 0771 انًبنُخ وانًصطفُخ قُبغ ضأغ انًبل انفكطٌ  6

 0766 انًبنُخ وانًصطفُخ رىقُذ قطاضاد االؼزثًبض 0

 0763 انًبنُخ وانًصطفُخ رقسَط انًربطط االؼزثًبضَخ 3

أؼزرساو يؤشطاد انؽاليخ  1

 انًبنُخ

 0765 انًبنُخ وانًصطفُخ

 0760 انًبنُخ وانًصطفُخ انطقبثخ انًصطفُخ 5

1    

0    

 

ا:    فُهب ذانزٍ شبضكانؼهًُخ وانُسواد انًؤرًطاد ؼبزؼب

 َىع انًشبضكخ  اَؼقبزهبيكبٌ  انؽُــخ انؼُىاٌ د

) ثحث / ثىؼزط 

 حضىض(

يؤرًط االقزصبز االؼاليٍ  1

 ال

 ثبحث جبيؼخ انًىصم 0771

 ثبحث انحسثبء انجبيؼخ 0771 انحكىيخ االنكزطوَُخ  2

 ثبحث جبيؼخ انعَزىَخ 0771 أزاضح انزغُط  3

 ثبحث جبيؼخ انًىصم 0772 االؼزثًبض فٍ َُُىي 4

 ثبحث انًؼبهسهُئخ  0760 انؽُبؼخ االئزًبَُخ 5

 ثبحث جبيؼخ كطثالء 0761 رقُى انىاقغ انصحٍ 6

جبيؼخ انزًُُخ  0761 انًُبخ االؼزثًبضٌ 7

 انجشطَخ

 ثبحث

 

 

 

 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االزاضح واالقزصبز

   شؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى االزاء
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 التعؾقمذأوذتطويرثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 اللجنة االمتحبنية  .1

 رئيس اللجنة العلمية .2

 عضو هيئة تحرير مجلة تنمية الرافدين  .3

 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االزاضح واالقزصبز

   شؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى االزاء
 

 
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة الشفادةذالتؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذ ت

 8102 االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 6

 8102 االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 0

 8102 االدارة واالقتصاد شكر وتقدير 3

 8102 جامعة املوصل شكر وتقدير  1

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

8   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

6.  

0.  



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىصم

 كهُخ االزاضح واالقزصبز

   شؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى االزاء
 

 
3.  

             

 .CDَزى رؽهُى َؽرخ ػهً يالحظخ: 


