
انعيسح انراريخ 

نألظزبذ اندكزٕز طبنت عجد انججبز يحًد انقسيشي 

: السيرة العلمية

 .1975قعى انهغخ انعجسيخ - كهيخ اآلداة- نغخ عجسيخ جبيعخ ثغداد/ ثكبنٕزيٕض آداة- 1

 .1985ثسيطبَيب - جبيعخ نيدش- في انعجسيخ انحديثخ ٔآداثٓب/ يبجعزيس آداة- 2

 .1989- ثسيطبَيب- جبيعخ نيدش- في انعجسيخ انحديثخ ٔآداثٓب/ دكزٕزاِ - 3

 .15/4/1990جبيعخ ثغداد - يدزظب نهغخ انعجسيخ في كهيخ انهغبد- 4

 .1993/ 28/4أظزبذا يعبعدا في كهيخ انهغبد ثزبزيخ - 5

 .28/4/1998أظزبذا في كهيخ انهغبد يُر - 6

 .دّزض جًيع انًٕاد انعجسيخ نهدزاظبد األٔنيخ ٔانعهيب في انقعى- 7

/ 20اشسف عهى أكثس يٍ عشسيٍ أطسٔحخ دكزٕزاِ ٔيبجعزيس ٔدثهٕو عبل في انعجسيخ حزى - 8

 . ٔيُبقشزّ نهعشساد يُٓب10/1999

 . 2003-1999أظزبذا نهعجسيخ في جبيعخ انيسيٕك األزدَيخ - 9

، ٔدّزض فيٓب .2008-2004كهيخ انزسثيخ األظبظيخ /أظزبذا نإلَكهيصيخ في جبيعخ انعهيًبَيخ- 10

 .يٕاد في األٔنيخ ٔانعهيب

 .2012-2008جبيعخ ثغداد /أظزبذا نهعجسيخ في كهيخ انهغبد- 11

 .2014-2012أظزبذا نهعجسيخ في يسكص اندزاظبد انفهعطيُيخ - 12

 .2014أظزبذا نهعجسيخ في يسكص اندزاظبد اإلظزساريجيخ ٔاندٔنيخ يُر  -13

:الوظائف اإلدارية  

 .1999-1990كهيخ انهغبد / يقسزا نقعى انعجسيخ -1

 .1999-1996أييٍ يجهط كهيخ انهغبد  -2

 .1999-1996جبيعخ ثغداد / عضٕ ْيئخ انزسقيبد انعهًيخ في كهيخ انهغبد -3

 .1999كهيخ انهغبد / زئيعب نقعى انعجسيخ -4

 .2003 -2000جبيعخ انيسيٕك األزدَيخ / عضٕ يجهط كهيخ اآلداة -5

 .2003-2002األزدٌ / جبيعخ انيسيٕك/ زئيعب نقعى انهغبد انعبييخ ٔانشسقيخ -6

 .2008-2004جبيعخ انعهيًبَيخ / كهيخ انزسثيخ األظبض/ زئيعب نقعى انهغخ االَكهيصيخ -7

 .30/1/2012 إنى 24/4/2009/ جبيعخ ثغداد/عًيدا نكهيخ انهغبد -8

 

 :النشاطات العلمية

 . أطسٔحخ دكزٕزاِ ٔيبجعزيس ٔدثهٕو عبل21اشسف عهى  -1

 . ثحثب في داخم انعساق ٔخبزج40َّشس  -2

 . كزت يُشٕزح في يجبل انهغخ انعجسيخ ٔربزيخ يٕٓد انعساق7نديّ  -3

 .شبزك في يؤرًساد عديدح داخم انعساق ٔانٕطٍ انعسثي  -4

 .شبزك في يؤرًساد عهًيخ خبزج انعساق في ثسيطبَيب ٔأنًبَيب ٔفسَعب ٔأيسيكب  -5

 .عضٕا اظزشبزيب في ْيئبد عهًيخ داخهيخ ٔخبزجيخ عديدح -6

 . حصم عهى كزت شكس ٔشٓبداد رقديسيخ يٍ داخم انعساق ٔخبزجّ -7

-2010حصهذ كهيخ انهغبد أثُبء عًبدرّ نٓب عهى انًسكص األٔل عهى جبيعخ ثغداد نهعبو  -8

2011. 

أحد انًسشحيٍ انعساقييٍ ظفيسا نهعالو انعبنًي في يؤرًس انعالو انعبنًي انًصيع عقدِ في  -9

 .رَٕط

 

 


