
 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 
 

 

 

 انغُشح انزارُخ
 

 

 

 

 االعــــــــــــى:   ػهٍ ػجذ انغزبس  ػجذ انحجبس ػجبط انحبفع       

 1791ربسَخ انًُـالد: 

 انًىصم يكبٌ انىالدح:

 انحبنخ انضوعُخ:  يزضوط

 2ػـــــذد األوالد: 

 انــزـخـصـص: اداسح يؼشفخ

 انـًُصت:

 انذسعخ انؼهًُخ: اعزبر يغبػذ

 ػُىاٌ انؼًم: عبيؼخ انًىصم / كهُخ االداسح و االلزصبد / لغى االداسح انصُبػُخ

 هبرف انؼًم: 

 07701739967 انًىثبَم:

 ali_abdulsatar@uomosul.edu.iq انجشَذ اإلنكزشوٍَ:

 ساثػ انصفحخ انشخصُخ:

اداسح انًؼشفخ ، َظى  انًؼشفخ ، اداسح انًؼشفخ ، ػًهُبد اداسح انًؼشفخ ، رمبَبد انزخصصبد انًهزى ثهب:

 انًؼهىيبد ، ساط انًبل انفكشٌ

 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 أوالً: انًؤهالد انؼهًُخ ● 

انذسعخ 

 انؼهًُخ

 انزبسَخ انكــهُــــخ انغبيؼخ

 1998 االداسح وااللزصبد انًىصم ثكبنىسَىط

 2001 االداسح وااللزصبد انًىصم انًبعغزُش

 20007 االداسح و االلزصبد انًىصم انذكزىساِ

    أخشي

 

 انً -انفزشح يٍ  انغهخ انىظُفخ د

 29/2/2009انً  22/11/2001 عبيؼخ انًىصم يذسط يغبػذ 1

 3/7/2012انً  29/2/2009 عبيؼخ انًىصم يذسط 2

 ونحذ االٌ 3/7/2012 عبيؼخ انًىصم اعزبر يغبػذ 3

4    

5    

6    

 صبَُبً: انزذسط انىظُفٍ  ●

 

 

 

 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 
 

 

 صبنضبً: انزذسَظ انغبيؼٍ ●

 انً -انفزشح يٍ  انغبيؼخ )انًؼهذ / انكهُخ(انغهخ  د

 انًىصم  كهُخ االداسح و االلزصبد 1

و  24/11/2001يٍ 

 نحذ االٌ

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 ساثؼبً: انًمشساد انذساعُخ انزٍ لًذ ثزذسَغهب ●

 انغُـــــخ انًـــــبدح انمغـــى د

 2003انً  2001 انًؼبيم و انىسػ  االداسح انصُبػُخ 1

 20007-2005 انزصًُى و غشق انزصُُغ االداسح انصُبػُخ 2

  2013-2005 اداسح انًىاسد انجششَخ االداسح انصُبػُخ 3



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 ونحذ االٌ-2001 االداسح االعزشارُغُخ االداسح انصُبػُخ 4 

 2017-2016 رمُُى انًشبسَغ االداسح انصُبػُخ 5

 انصُبػُخاالداسح  6

اداسح انًؼشفخ / انذثهىو انؼبنٍ انزخصصٍ  

 فٍ لغى االداسح انصُبػُخ

2013-2014 

  2014-2013 اداسح انًؼشفخ / يبعغزُش اداسح صُبػُخ االداسح انصُبػُخ 7

 

 خبيغبً: )اغشوحبد انذكزىساِ، سعبئم انًبعغزُش( انزٍ أششفذ ػهُهب ●

 انغُــخ انمغـــى اعى األغشوحخ أو انشعبنخ د

1 

اصش ػًهُبد اداسح انًؼشفخ فٍ 

رؼضَض دوسح حُبح انًُزظ / دساعخ 

اعزطالػُخ فٍ ثؼط انششكبد 

 انصُبػُخ فٍ يحبفظخ َُُىي

 2011 االداسح انصُبػُخ 

2 

دوس اثؼبد اداسح انًؼشفخ فٍ 

رؼضَض ثؼط يشركضاد انزصُُغ 

انفؼبل / دساعخ يغحُخ ِساء 

ػُُخ يٍ يذساء انششكخ انؼبيخ 

نصُبػخ االنجغخ انغبهضح فٍ 

 انًىصم

 2017 االداسح انصُبػُخ



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 

3 

دوس عُبعبد انصُبَخ فٍ رؼضَض 

اعهىة االَزبط االَظف / دساعخ 

اعزطالػُخ ِساء ػُُخ يٍ 

انؼبيهٍُ فٍ يحطخ كهشثبء 

 انًىصم انغبصَخ

 2018 االداسح انصُبػُخ

4 

دوس رمبَخ انًؼهىيبد فٍ اداسح 

اعزطالػُخ انًؼشفخ / دساعخ 

ِساء ػُُخ يٍ انؼبيهٍُ فٍ 

 انًؼهذ انزمٍُ / انحىَغخ

 2013 داسح انصُبػُخا

7    

 

 عبدعبً: انًؤرًشاد وانُذواد انؼهًُخ انزٍ شبسكذ فُهب ●

 يكبٌ اَؼمبدهب انغُــخ انؼُىاٌ د

 َىع انًشبسكخ 

) ثحش / ثىعزش 

 حعىس(

1 

يؤرًش انذونٍ انؼبشش ) انؼهًٍ 

ػشش ( انغبيؼبد و عىق انضبنش 

انًزطهجبد و االحزُبعبد –انؼًم 

 2030سؤَب 

كهُخ االداسح و االلزصبد /  2018 / 9-10/4

 7عبيؼخ كشثالء

 

 االرحبد انذونٍ نهًجذػٍُ /  2018 / 3 / 13انًؤرًش االول نزمُُى و رطىَش  2



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 
 فشع انؼشاق _ ثغذاد  2018 / 4 / 1- انؼًهُخ انزؼهًُُخ فٍ انؼشاق 

3 

االثذاع االداسٌ نزحمُك انشؤَخ 

 انًغزمجهُخ نًُظًبد االػًبل

29-28/ 

11/2018 

انكهُخ انزمُُخ االداسَخ / 

 ثغذاد
 

4 

يؤرًش اداسح االػًبل : 

 انزحذَبد انؼبنًُخ  انًؼبصشح

29-27 

 2007َُغبٌ

انًًهكخ االسدَُخ 

عبيؼخ انؼهىو  -انهبشًُخ

 انزطجُمُخ

 

 

 عبثؼبً: األَشطخ انؼهًُخ األخشي ●

 

 خبسط انكهُخ داحم انكهُخ

  

  

  

  

 

 

 صبيُب: انًششوػبد انجحضُخ فً يغبل انزخصص نخذيخ انجُئخ وانًغزًغ أو رطىَش انزؼهُى ●

 انغُخ يحم انُشش أعى انجحش د

1    

 ربعؼب: ػعىَخ انهُئبد انؼهًُخ انًحهُخ وانذونُخ ●



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 1.  

 ػبششاً: كزت انشكش، انغىائض وشهبداد انزمذَش ●

 انغُخ انغهخ انًبَحخ كزبة انشكش او انغبئضح أو انشهبدح انزمذَشَخ د

 انغهىد انًجزونخ فٍ ايزحبَبد انذوس انضبٍَ  1

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2013 

 2014 انغُذ سئُظ انغبيؼخ لذو نغشض انزشفُغ و انؼالوح 2

 انغهىد انًجزونخ فٍ اداسح يكزت انزؼهُى انًغزًش 3

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2014 

 انغهىد انًجزونخ فٍ افززبحُخ وسشخ لغى اداسح االػًبل 4

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2014 

5 

رفمذ حغٍ عُش االيزحبَبد انُهبئُخ / عهبص انزمىَى و 

 االششاف انؼهًٍ   

انؼبنٍ وصاسح انزؼهُى 

 و انجحش

2013 

 االششاف انؼهًٍ 6

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2018 

 اػًبل انهغُخ االيزحبَُخ 7

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2017 

 2017 سئبعخ انغبيؼخ اػذاد ادنخ انغىدح 8

 االششاف انؼهًٍ  و انؼًهٍ 9

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2018 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 
 انغُخ انغهخ انًبَحخ كزبة انشكش او انغبئضح أو انشهبدح انزمذَشَخ د

 فٍ احزفبنُخ َىو انغبيؼخانغهىد انًجزونخ  10

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2018 

 افززبحُخ وسشخ ػًم لغى اداسح االػًبل 11

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2014 

 انغهىد انًجزونخ فٍ داسح يكزت انزؼهُى انًغزًش  12

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2014 

 انغُخ انغهخ انًبَحخ انزمذَشَخكزبة انشكش او انغبئضح أو انشهبدح  د

 انغهىد انًجزونخ فٍ ايزحبَبد انذوس انضبٍَ 13

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2013 

 انغهىد انًجزونخ فٍ داسح يكزت انزؼهُى انًغزًش  14

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2011 

15 

انغهىد انًجزونخ فٍ رُظُى انجشَبيظ انزذسَجٍ نصُبع 

 انؼشةانغىدح 

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2011 

 انًغبهًخ فٍ اػًبل انذوسح انؼهًُخ انضبنضخ  16

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2011 

 االششاف انؼهًٍ و انؼًهٍ ػهً غهجخ ثحىس انزخشط 17

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2009 

18 

انؼهىو انغهىد انًجزونخ نهزحعُش نهًؤرًش انؼهًٍ نمغى 

 انًبنُخ و انًصشفُخ

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2010 



 

 

 وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

 عبيؼخ انًىصم

 كهُخ االداسح وااللزصبد

  االداءشؼجخ ظًبٌ انغىدح ورمىَى 
 

 

 
 انغُخ انغهخ انًبَحخ كزبة انشكش او انغبئضح أو انشهبدح انزمذَشَخ د

19 

انغهىد انًجزونخ فٍ انزحعُش نُذوح لغى االداسح 

 انصُبػُخ

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2008 

 انًشبسكخ فٍ يىرًش عبيؼخ انضَزىَخ 20

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

20008 

21 

انزحعُشَخ نُذوح انُظى انغهىد انًجزونخ فٍ انهغُخ 

 انًؼبصشح فٍ اداسح انجُئخ و  انغاليخ انصُبػُخ

 2008 سئبعخ انغبيؼخ

 انغهىد انًجزونخ نًؤرًش انكهُخ  22

ػًُذ كهُخ االداسح و 

 االلزصبد

2009 

 

 حبدٌ ػشش: انكزت انًؤنفخ أو انًزشعًخ ●

 عُخ انُشش أعى انكزبة د

1   

2   

 

 صبٍَ ػشش : انهغــبد ●

1.  

2.  

3.  

 .CDيالحظخ: َزى رغهُى َغخخ ػهً             


