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ثالثا ً  :المهام التدريسية او الوظيفية
 .1تذسٌغً فً لغُ اٌفٍضٌاء/وٍٍح اٌعٍىَ/راِعح اٌّىصً تٍمة ِذسط ِغاعذ ٌٍفتشج ِٓ
 2002-7-10وٌغاٌح . 2008-2-6
 .2طاٌة دوتىساٖ (صِاٌح دساعٍح/لغُ اٌفٍضٌاء/وٍٍح اٌعٍىَ اٌطثٍعٍح/اٌزاِعح اٌٍٍّح
االعالٍِحٍٔ/ىدٌهً/اٌهٕذ) ٌٍفتشج ِٓ  2008-2-6وٌغاٌح . 2012-4-10
 .3تذسٌغً فً لغُ اٌفٍضٌاء/وٍٍح اٌعٍىَ/راِعح اٌّىصً تٍمة (ِذسط,دوتىس) ٌٍفتشج ِٓ
 2012-6-1وٌغاٌح .2013-9-24

 .4تذسٌغً فً لغُ اٌفٍضٌاء /وٍٍح اٌتشتٍح/راِعح اٌحّذأٍح اعتثاسا ِٓ  2013-9-25حتى
االْ.
 .5عضى اٌٍزٕح اٌعٍٍّح فً لغُ اٌفٍضٌاء ٌٍعاَ اٌذساعً  2016-2015وسئٍظ اٌٍزٕح
اٌعٍٍّح ٌالعىاَ  2017-2016و . 2018-2017
 .6سئٍظ اٌٍزٕح االِتحأٍح فً لغُ اٌفٍضٌاء ٌالعىاَ  2017-2016و .2018-2017
 .7سئٍظ ٌزٕح ٔظاَ اٌّمشساخ اٌذساعٍح فً لغُ اٌفٍضٌاء اعتثاسا ِٓ اٌعاَ اٌذساعً
.2018-2017
 .8عضى ٌزٕح ٔظاَ اٌّمشساخ اٌذساعٍح اٌتاتعح ٌعّادج وٍٍح اٌتشتٍح /راِعح اٌحّذأٍح.
 .9عضى ٌزٕح اسشاد اٌطٍثح اعتثاسا ِٓ اٌعاَ . 2013-2012
 .10سئٍظ ٌزٕح االششاف عٍى اداسج ِختثشاخ راِعح اٌحّذأٍح.
 .11عضى ٌزٕح ِٕالشح تحىث تخشد طٍثح اٌذساعاخ االوٌٍح فً لغُ اٌفٍضٌاء ٌالعىاَ
2018- 2017 , 2017-2016 , 2016-2015 , 2013-2012
 .12عضى ٌزٕح أضثاط اٌطٍثح فً وٍٍح اٌتشتٍح/راِعح اٌحّذأٍح ٌالعىاَ  2016-2015و
.2017-2016
 .13سئٍظ ٌزٕح ِتاتعح اٌطٍثح ِٓ روي االعالح واالحتٍاراخ اٌخاصح /راِعح اٌحّذأٍح.
 .14عضى ٌزٕح اٌتصٍٕف اٌىطًٕ فً لغُ اٌفٍضٌاء فً .2018-4-9
 .15تىٍٍف تّهاَ ِغاعذ سئٍظ اٌزاِعح ٌٍشؤْ اٌعٍٍّح ٌٍفتشج ِٓ .2017/2/18-12
 .16عضى ٌزٕح االششاف عٍى عٍش عٍٍّح اٌمثىي اٌّثاشش ٌٍغٕح اٌذساعٍح . 2018-2017
 .17عضى اٌٍزٕح اٌخاصح ٌٍٕظش فً تخفٍض االرىس اٌذساعٍح ٌٍطٍثح اٌّمثىٌٍٓ عٍى لٕاج
اٌتعٍٍُ اٌحىىًِ اٌخاص ٌٍعاَ اٌذساعً .2018-2017
 .18عضى اٌٍزٕح اٌّشوضٌح فً سئاعح راِعح اٌحّذأٍح اٌخاصح تّعاٌزح حاالخ اٌطٍثح
إٌاصحٍٓ اٌتً ال تٕطثك عٍٍها لشاساخ اٌىصاسج.
 .19سئٍظ ٌزٕح تذلٍك اٌىحائك ٌالعىاَ  2013صعىدا /راِعح اٌحّذأٍح
 .20سئٍظ ٌزٕح تٕفٍز ارشاءاخ ٔمً اتٕاء االعاتزج تٍٓ تشىٍالخ اٌىصاسج ٌٍعاَ اٌذساعً
.2018-2017
 .21سئٍظ ٌزٕح تٕفٍز ارشاءاخ اٌتمذٌُ عٍى لٕاج اٌتعٍٍُ اٌحىىًِ اٌخاص ٌالعىاَ -2016
 2017و .2018-2017
 .22سئٍظ ٌزٕح تعذًٌ تششٍح اٌطٍثح ٌٍعاَ اٌذساعً .2019-2018
 .23سئٍظ ٌزٕح تعذًٌ تششٍح اٌطٍثح ٌٍعاَ اٌذساعً .2018-2017
 .24سئٍظ ٌزٕح ادخاي تٍأاخ اٌطٍثح اٌّمثىٌٍٓ عٍى لٕاج اٌمثىي اٌّثاشش ٌٍعاَ اٌذساعً
.2017-2016
 .25سئٍظ ٌزٕح ادخاي تٍأاخ اٌطٍثح اٌّمثىٌٍٓ عٍى لٕاتً اٌتعٍٍُ اٌحىىًِ اٌخاص وروي
اٌشهذاء اٌّمثىٌٍٓ ٌٍعاَ اٌذساعً .2017-2016
 .26عضى ٌزٕح رشد اٌّفمىداخ واٌّىرىداخ اٌّخضٍٔح فً اٌّىلع االصًٍ ٌىٍٍتٕا فً
لضاء اٌحّذأٍح تعذ تحشٌشٖ.
ِ .27غزً وعضى استثاط تاٌّىتثح االفتشاضٍح اٌعٍٍّح اٌعشالٍح ٌزاِعح اٌحّذأٍح.
 .28اٌفاد ٌحضىس وسشح اٌعًّ اٌخاصح تتفعًٍ اٌّىتثح االفتشاضٍح اٌعٍٍّح اٌعشالٍح فً
ِثٕى وصاسج اٌتعٍٍُ اٌعاًٌ واٌثحج اٌعًٍّ  /دائشج اٌثحج واٌتطىٌش فً .2017/8/24
 .29اٌفاد ٌحضىس وسشح اٌعًّ اٌخاصح تّٕالشح اٌٍاخ وضىاتظ اٌمثىي واالعتضافح
واالٔتماي وشؤوْ اٌطٍثح تتاسٌخ  2017-5-2فً ِثٕى وصاسج اٌتعٍٍُ اٌعاًٌ واٌثحج
اٌعًٍّ(اٌّزّع اٌتشتىي).

 .30اٌفاد ٌحضىس وسشح اٌعًّ اٌخاصح تّٕالشح اٌٍاخ وضىاتظ اٌمثىي واالعتضافح
واالٔتماي وشؤوْ اٌطٍثح تتاسٌخ  2018-5-7فً ِثٕى وصاسج اٌتعٍٍُ اٌعاًٌ واٌثحج
اٌعًٍّ(اٌّزّع اٌتشتىي).
 .31اٌفاد ٌالشتشان فً اٌذوسج اٌتذسٌثح اٌتعشٌفٍح تٕظاَ اٌٍزٕح االِتحأٍح فً دٌىاْ اٌىصاسج
تتاسٌخ .2018-1-3

.32
أ.
ب.
خ.
ث.

اٌّهاَ اٌتذسٌغٍح:
اٌّىاد اٌتً تُ تذسٌغها ( فٍضٌاء اٌٍٍضس  ,االٌىتشؤٍه  ,االتصاالخ ).
اٌّختثشاخ اٌتً عًّ فٍها ( اٌثصشٌاخ اٌفٍضٌائٍح  ,اٌثصشٌاخ اٌهٕذعٍح ,
االٌىتشؤٍه).
االششاف عٍى تحىث تخشد طٍثح اٌذساعاخ االوٌٍح عذد(.)7
ِشاهذج تطثٍك اٌطٍثح فً اٌّذاسط ( استعح طالب).

.........................................................................................
رابعا ً  :النشاط العلمي.
.1
.2
.3
.4
.5

دوسج تذسٌثٍح فً اٌهٕذ عٓ تشغًٍ وصٍأح االرهضج اٌّختثشٌح واٌثحخٍح اٌفٍضٌائٍح
واٌىٍٍّائٍح واٌتحٍٍٍٍح ٌٍفتشج ِٓ  2016-12-5وٌغاٌح .2017-1-27
تٕظٍُ دوسج تذسٌثٍح تاٌتعاوْ ِع ِزّىعح ِٓ اٌضِالء حىي تٕصٍة وتشغًٍ تشٔاِذ
اٌٍزٕح االِتحأٍح فً وٍٍح اٌتشتٍح /راِعح اٌحّذأٍح .2018
اٌّشاسوح فً ِؤتّشاخ دوٌٍح خاسد اٌعشاق عذد (2011 ,2010 .)3
اٌّشاسوح فً ِؤتّشاخ دوٌٍح داخً اٌعشاق عذد (2017 .)1
اٌّشاسوح فً ٔذواخ ِحٍٍح داخً اٌعشاق عذد (2018 .)1

.........................................................................................
خامسا ً  :عدد البحوث المنشورة في المجالت العلمية العراقية والدولية
المجالت العلمية المحلية
المجالت العلمية الدولية

ِ 1 + 1مثىي ٌٍٕشش
9

سادسا  :عدد الشهادات التقديرية وكتب الشكر
الجهة
الوزارة
رئيس الجامعة
المساعدين
الكلية
جهات اخرى

الشهادات التقديرية
3
1
3
3
3

كتب شكر
5
3
3
8
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