
   Vitae curriculum                       شج انزاذٍح                انسٍ
*************************************************** 

 

 أنتظار ابراهيم حسين علو الموسوي االسى انشتاعً وانهقة :  -1

 1793/ 2/ 15انثصشج   انرىنذ ويسقظ انشأط : -2

 انعهًٍح انشهاداخ  -3

 1774/ 1/9:  طانثكانىسٌى -

 2002/ 16/3انًاجسرٍــــش : -

 2001/ 11/5انذكرــــــىساِ :  -

 2002/ 24/4: ذاسٌخ انرعٍٍ فً دوائش انذونح  -4

 2002/ 24/4ذاسٌخ انرعٍٍ فً وصاسج انرعهٍى انعانً وانثحس انعهًً :  -5

 يعاوٌ انعًٍذ نهشؤوٌ انعهًٍح وانذساساخ انعهٍاانًُصة االداسي :  -6

 انثحىز انًُشىسج : -9

 م انجغشافً نًشاكم اَراض انذواجٍ فً يحافظح انقادسٍح / يجهح انقادسٍح نهعهىو االَساٍَح انرحهٍ -

انعىايم انثششٌح ودوسها فً انرًٍُح انضساعٍح فً يحافظح انقادسٍح / يجهح انقادسٍح نهعهىو  -

 االَساٍَح

 ٍح ذحهٍم جغشافً السرعًاالخ االسض انضساعٍح فً قضاء انشايٍح . يجهح انعهىو االَساَ -

انعىايم انطثٍعٍح انًؤششج الَراض يحصىل انشعٍش فً يحافظح انقادسٍح / يجهح انقادسٍح نهعهىو  -

 االَساٍَح

 انًسرُصشٌحادآب انرحهٍم انًكاًَ السرعًاالخ انُراض انحٍىاًَ فً يحافظح انقادسٍح .يجهح  -

 وسوك يجهح انرحهٍم انًكاًَ السرعًاالخ اَراض انًحاصٍم انحقهٍح فً يحافظح انقادسٍح .  -

 َظى االسرصًاس انضساعً فً قضاء انذٌىاٍَح .غٍش يُشىس  -

 َظشاخ ذحهٍهٍح نفهسفح انجغشافٍح عُذ جًال حًذاٌ .غٍش يُشىس  -

 جغشافٍح انضساعح فً انقشاٌ انكشٌى / يجهح انقادسٍح نهعهىو اإلَساٍَح  -

 االتعاد انجغشافٍح نهفقش فً يذٌُح انذٌىاٍَح / يجهح ادآب انًسرُصشٌح   -

 : الٌىجذ انكرة انًطثىعح  -1

 : انهجاٌ انرحقٍقٍح واالداسٌح وااليرحاٍَح  -7

عضى نجُح ذُظٍى اخرثاساخ ذحهٍهٍح يٍ انًىظفٍٍ عهى انًالك انذائى وانًؤقد / تًىجة االيش  -

 .  4/5/2014فً  1641االداسي ري انعذد 

 23/6/2014فً  2301عضى نجُح اَضثاط انطهثح / تًىجة االيش االداسي ري انعذد  -

واسرالو يعايالذهى  2015-2014عضى نجُح اسرقثال انطهثح انًرقذيٍٍ نهذساساخ انعهٍا  -

فً  2462وادخانها فً يُظىيح انقثىل االنكرشوٍَح / تًىجة االيش االداسي ري انعذد 

6/9/2014 . 

عضى نجُح ايرحاٌ انطهثح انًرقذيٍٍ نهذساساخ انعهٍا )انًاجسرٍش وانذكرىساِ( نهعاو انذساسً  -

 . 13/1/2014فً  2991تًىجة االيش االداسي ري انعذد  2014-2015

فً  3943عضى نجُح األسشاد فً قسى انجغشافٍح / تًىجة االيش االداسي ري انعذد  -

21/10/2014 . 



فً  3177عضى نجُح اَجاص ذقشٌش انرقٍٍى انزاذً / انذنٍم / تًىجة االيش االداسي ري انعذد  -

7/11/2014 . 

/ تًىجة االيش االداسي  2015-2014عضى نجُح اعادج انطهثح انًشقُح قٍىدهى نهعاو انذساسً  -

 . 11/11/2014فً  3741ري انعذد 

تًىجة االيش االداسي ري انعذد /  QSعضى نجُح اَجاص اسرًاسج انًعهىياخ نًعاٌٍش ذصٍُف  -

 .11/11/2014فً  3752

-2014داب نهقثىل انًشكضي نهعاو انذساسً عضى نجُح ذىصٌع انطهثح انًقثىنٍٍ فً كهٍح اَ -

 . 12/11/2014فً  3767تًىجة االيش االداسي ري انعذد  2015

فً  3712عضى نجُح ادايح يىقع كهٍح االداب االنكرشوٍَح / تًىجة االيش االداسي ري انعذد  -

13/11/2014 . 

 .  4154عضى نجُح انرعضٍذ / تًىجة االيش االداسي ري انعذد  -

  :حنرقذٌشٌانشهاداخ ا -10

 : كرة انشكش وانرقذٌش -11

-2013شكش وذقذٌش يٍ عًٍذ كهٍح االداب / ألَجاص انذوس انركًٍهً نطهثح انذساساخ انعهٍا نهعاو   -

 . 4/2/2014فً  419تًىجة االيش االداسي ري انعذد  2014

 شكش وذقذٌش يٍ عًٍذ كهٍح اَداب / نهًشاسكح فً انذوسج حىسثح انهجاٌ االيرحاٍَح / تًىجة -

 . 24/2/2014فً  910االيش االداسي ري انعذد 

شكش وذقذٌش يٍ عًٍذ كهٍح اَداب / ألجشاء االيرحاٌ انرُافسً نطهثح انًاجسرٍش وانذكرىساِ  -

 . 21/10/2014فً  3622تًىجة االيش االداسي ري انعذد  2015-2014نهعاو انذساسً 

 2015-2014ذيٍٍ نهذساساخ انعهٍا السرقثال انطهثح انًرق شكش وذقذٌش يٍ عًٍذ كهٍح االداب / -

واسرالو يعايالذهى وادخانها فً يُظىيح انقثىل االنكرشوٍَح / تًىجة االيش االداسي ري انعذد 

 . 21/10/2014فً  3623

شكش وذقذٌش يٍ عًٍذ كهٍح االداب / نًهاو اَجاص ايرحاَاخ انفصهٍٍ انذساسٍٍٍ وانذوسٌٍ األول  -

تًىجة االيش االداسي ري انعذد  2015-2013هعاو انذساسً وانصاًَ نطهثح انذساساخ نعهٍا ن

 .2/11/2014فً  3124

 : انذوساخ  -12

فً  7575انًشقى اجرٍاص دوسج انحاسثاخ انرذسٌثٍح  االكسم/ تًىجة االيش انجايعً  -

13/6/2013  

فً  1129اجرٍاص دوسج انرأهٍم انرشتىي انساتعح واالستعىٌ / تًىجة االيش انجايعً انًشقى  -

11/5/2014 . 

فً 7193 اجرٍاص دوسج ذقٍُاخ انرعهٍى انخايسح وانخًسىٌ تًىجة االيش انجايعً انًشقى -

11/6/201 . 

 انحانح االجرًاعٍح : غٍش يرضوجح  -13

   (09113133500سقى انًىتاٌم : ) -14

 

 

 


