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 انـجـٍـبَـبد انـشـخـصـٍـخ أٔالً:
 

انشلى  اَفبل ػضاو حًٕداد  االعى

 انٕظٍفً

 

 يغبػذ يذسط -يبرغتٍش ػهٕو فً ُْذعخ انؼًبسح  انًشتجخ انؼهًٍخ

 لغى ُْذعخ انؼًبسح -كهٍخ انُٓذعخ –ربيؼخ انًٕصم  رٓخ انؼًم

 

 تصًٍى يؼًبسي انتخصص

  انؼًم ْبتف

 .Anfal.azzam@uomosul.edu.iq انجشٌذ االنكتشًَٔ

     https://www.researchgate.net/profile/Anfal_Hamodat2 انًٕلغ االنكتشًَٔ 
 

 

 انـؼـهـًـٍـخ انًؤْالدحـبَـٍـبً: 
 

 انتخصص انجهذ اعــى انزبيؼـــخ عــُخ انتخـشد انذسرـخ

 تصًٍى يؼًبسي انؼشاق ربيؼخ انًٕصم 3102 انًبرغــــتٍـش

 ثكبنٕسٌٕط ُْذعخ يؼًبسٌخ انؼشاق ربيؼخ انًٕصم 3110 انجكبنٕسٌـٕط

 

 انخجشاد انؼًهٍخحـبنـخـبً: 
 

 انفتشح انضيٍُخ رٓخ انؼًم انٕظٍفخ

 3101 -3110يٍ  لغى ُْذعخ انؼًبسح -كهٍخ انُٓذعخ –ربيؼخ انًٕصم  يُٓذط

 ٔنحذ االٌ   3102يٍ  لغى ُْذعخ انؼًبسح -كهٍخ انُٓذعخ –ربيؼخ انًٕصم  يذسط يغبػذ 
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 انجحٕث ٔاألَشطخ انـؼـهـًـٍـخ ساثـؼـبً:
 

 انؼُٕاٌ 

 2004 4انعذد  12انمجهذ / مجهت انرافذيه احش انتٕرٓبد انٕظٍفٍخ نؼًبسح انحذاحخ ػهى تشكم انفضبءاد انغكٍُخ  0

 2014،  5انعذد  22انرافذيه ، انمجهذ / مجهت انًبء فً تصًٍى انفضبءاد انخبسرٍخ احشِ فً صُبػخ انًكبٌ  3

2 
يزبل انؼًبسح ٔانتخطٍظ  -أحش انُظشٌخ انتكبيهٍخ ػهى تحمٍك االعتذايخ نهًذٌ انًتضشسح رشاء انحشٔة 

)مؤتمر اعادة االعمار   -ٔانتصًٍى انحضشي نًُطمخ يُتخجخ فً يذٌُخ انًٕصم انمذًٌخ فً انؼشاق عٍبلب

 ( 2018 ،بغذاد، انمتضررة  مه جراء االعمال االرهابيت في انعراق وسىريتاالثار وترميم 

4 
) مؤتمر االبذاع  -انٕالغ ٔاالفبق-فً ظم انتغٍشاد انشاُْخكًُظٕيخ اثذاػٍخ انحفبظ انؼًشاًَ نهًذٌ انمذًٌخ 

 / بابم(2019انذوني انثاوي /

  2019في ايطانيا  ) انمؤتمر انذوني انثانثاحش انٌٕٓخ فً تحذٌذ خصبئص انفٌُٕ انؼبيخ فً انفضبءاد انخبسرٍخ  5

cities-identity-through-architecture-and-arts ) 

6 
ػهى تحمٍك االعتمشاس انُفغً نألعبتزح  انخصبئص انتصًًٍٍخ نهفضبءاد انذاخهٍخ نألثٍُخ انزبيؼٍخدٔس 

انمجهت انذونيت نهتخطيط نهتىميت انحضريت وانمستذامت. انمجهذ ) –ربيؼخ انًٕصم إًَٔرربً  - ٔانطهجخ ػهى حذ عٕاء

 (2019 36-17،  3، انعذد  6

7 
اعتخذاو انًحبكبح انحبعٕثٍخ نذساعخ احش انؼُبصش انحضشٌخ انًؼبصشح فً انًُبطك انتشاحٍخ ػهى االداء 

 (2019)انمؤتمر انذوني انثاوي نهىذست انمىاد وعهىمها بغذاد   -حبنخ دساعٍخ يذٌُخ انًٕصم انمذًٌخ-نجٍئً ا

8 
حبنخ دساعٍخ يذٌُخ - تحمٍك االعتذايخ ثبالػتًبد ػهى انُظشٌخ انتكبيهٍخ فً اػبدح تأٍْم انًذٌ انًتضشسح

 (2020بابم /  نإلبذاع  ) انمؤتمر انذوني انثانث -انًٕصم
 

 شبسن فٍّ انتًانًؤتًشاد انؼهًٍخ : يغببخ

 انتبسٌخ اعى انًؤتًش و

انًتضشسح  يٍ رشاء االػًبل االسْبثٍخ فً انؼشاق االحبس يؤتًش اػبدح االػًبس ٔتشيٍى  0

 (ثغذاد )  ٔعٕسٌخ
3108 

 3109 / ثبثم3109يؤتًش االثذاع انذٔنً انخبًَ / 3

 3109 بنٍباَط انًؤتًش انذٔنً انخبًَ نهُٓذعخ ٔانؼهٕو / 2

ثٍٍ انٕالغ يٕارٓتٓب  اداسح االصيبد ٔاعتشاتٍزٍبدانًؤتًش انؼهًً انذٔنً انغُٕي انخبنج  4

 ٔانًغتمجم / انغهًٍبٍَخ
3109 

 3109 اْذاف انتؼهٍى / دْٕن تحمٍكتكبيم انؼهٕو َحٕ انًؤتًش انذٔنً انخبنج  5

 3109 خالل انؼًبسح ٔانفٌُٕ / اٌطبنٍبيٍ  –انٌٕٓخ  –انًذٌ  – انًؤتًش انذٔنً انخبنج 6

 3109 نُٓذعخ انًٕاد ٔػهٕيٓب / ثغذادانًؤتًش انذٔنً انخبًَ  7

 3131 انخبنج / ثبثميؤتًش االثذاع انذٔنً  8
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ً عب  : دٔساد تًٍُخ لذساد أػضبء ٍْئخ انتذسٌظدعب

 انتبسٌخ ًعى انجشَبيذ انتذسٌجأ و

 3113 ٍبثبنحبعجبد نطهجخ انذساعبد انؼه انتأٍْهٍخانذٔسح  0

 3113 دٔسح كفبءح انهغخ االَكهٍضٌخ 3

 3116  تًٍُخ يٓبساد انتذسٌظ ٔانتذسٌت انزبيؼًدٔسح  2

 3117 دٔسح صٍبَخ انحبعٕة 4

 3102 دٔسح طشائك انتذسٌظ  5

 3102 دٔسح انتخطٍظ االعتشاتٍزً انشخصً  6

 BSCO 2018دٔسح تمٌٕى االداء انزبيؼً ثُظبو انـ  7

 3109 دٔسح انهغخ انؼشثٍخ  8

 
 


