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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                    
 جامعة القادسية                   

 

 

 خ ــــــٛشح انزارٛخ ٔانؼهًٛـــــانغ                               

 / ٔعذاٌ كبظى ػجذ انحًٛذ  انذكزٕسنهًذسط                       

 

 

 البواناتىالذخصوظ

 

 ٌ كبظى ػجذ انحًٛذ حًٛذ انزًًٛٙ/ ٔعذا  االدمىالرباريىواللقب

 7919/  انجصشح/ محلىوتاروخىالوالدة

 انُغف  –ْٕٚخ األحٕل انًذَٛخ: انؼشاق 

   0>899>66سلى ْٕٚخ األحٕل انًذَٛخ 

 / يغهى الدوانظى

 / عبيؼخ انمبدعٛخ / كهٛخ  االداسح ٔااللزصبد  8660/ ;/>8/  تاروخىالتطوون

    دكزٕس  / يذسط اللقبىالطلمي

 ;1/78/867كهٛخ اٜداة  انكٕفخ/ فهغفخ يٍ عبيؼخ  دكزٕساِ/  ذكادةال

 / فهغفخ عٛبعٛخ  التخصصىالدقوق

 / يذسط دكزٕس اللقبىالطلمي

 >7/867/>7/  تاروخىالحصولىرلىىاللقبىالطلمي

 حٙ األيٛش \ػُٕاٌ انغكٍ انُغف 

  96107>61098سلى انًٕثبٚم : 

 wejdanaltamemi@gmail.com انجشٚذ االنكزشَٔٙ : 
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 /  الطلموظىالمؤهالتى\التطلومى

 

عبيؼخ انكٕفخ /لغى انفهغفخ نهؼبو  اٜداةفٙ انفهغفخ / كهٛخ  طثكبنٕسٕٚ (7

  8666_  7999انذساعٙ  

_  >866عبيؼخ ثغذاد / نهؼبو انذساعٙ  اٜداةيبعغزٛش فهغفخ عٛبعٛخ / كهٛخ  (8

 انًٕعٕيخ /انذًٚمشاطٛخ سؤٚخ فهغفٛخ ( . سعبنزّ) ػٍ  8661

 -;867نهؼبو انذساعٙ  \كهٛخ اٜداة عبيؼخ انكٕفخ  \فهغفخ عٛبعٛخ دكزٕساِ  (9

اَٙ انًؼبصش ػجذ انؼهًبَٛخ فٙ انفكش اإلٚش \) ػٍ أطشٔحزّ انًٕعٕيخ  >867

 (   انكشٚى عشٔػ إًَٔرعب 

 

 /  ظمطلوماتىوظوفو 
 

 ربسٚخ أٔل رؼٍٛ فٙ دٔائش انذٔنخ 

  8660 \;\;ربسٚخ انًجبششح فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ 

 8660 \;\;ربسٚخ انًجبششح فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ 

 

 /  المناصبىالتيىتقلدها

 

 فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ . األػالويذٚش شؼجخ  (7

 ػضٕ  نغُخ يطبثمخ االعؼبس فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / عبيؼخ انمبدعٛخ .  (8

االداسح ٔااللزصبد  سئٛظ نغُخ رذلٛك اعًبء انطهجخ فٙ عًٛغ الغبو كهٛخ (9

 عبيؼخ انمبدعٛخ . 

ػضٕ نغُخ رذلٛك انذفبرش االيزحبَٛخ فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد فٙ عبيؼخ  (:

 انمبدعٛخ . 

االداة لغى االعزًبع عبيؼخ ػضٕا نغُخ رمٛى انُزبئظ انُٓبئٛخ فٙ كهٛخ  (;

 .انمبدعٛخ 

 

    األلقابىالطلموظى
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 8660\1\0يذسط يغبػذ :  -7

    >867 \7 \:7يذسط :  -8

ىالمحاضراتىالدرادوظى
 يبدح ػهى االعزًبع انزشثٕ٘ كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ  -7

 كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ يجبدٖ انفهغفخ يبدح  -8

 اششف ػهٗ ثحٕس رخشط لغى االعزًبع كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ  -9

يبدح يجبدئ انذًٚمشاطٛخ ٔحمٕق اإلَغبٌ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد عبيؼخ   -:

 دعٛخ انمب

اششف ػهٗ ثحٕس رخشط لغى االلزصبد كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد عبيؼخ  -;

 انمبدعٛخ 

انًُطك ٔ انفهغفخ األٔسثٛخ ٔانفهغفخ انحذٚضخ ٔحمٕق اإلَغبٌ يبدح  ->

 ٔانذًٚمشاطٛخ فٙ كهٛخ انذساعبد اإلَغبَٛخ انغبيؼخ 

        يبدح حمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ فٙ عبيؼخ األيبو انصبدق ) ع (       -1

 
 

 /  التذكرات

 

شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد عبيؼخ انكٕفّ . رضًُٛب ً  (7

ٔرمذٚشا ً نحضٕس٘ فٙ انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ فٙ عبيؼخ انكٕفّ كهٛخ 

 االداسح ٔااللزصبد . 

شكش ٔرمذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ االداة عبيؼخ انجصشح . رضًُٛب ً ٔرمذٚشا ً نحضٕس٘  (8

 انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ فٙ عبيؼخ انجصشح كهٛخ االداة . فٙ 

شكش ٔرمذٚش يٍ انٓٛئخ انضمبفٛخ انؼهٛب نًشكض انٓذٖ انضمبفٙ / انُغف االششف /  (9

 ٔرنك نزمًٛٙ ػذد يٍ انجحٕس انؼهًٛخ .

شكش ٔرمذٚش يٍ كهٛخ االداة عبيؼخ ثغذاد / رضًُٛب ٔرمذٚشا ً نحضٕس٘ فٙ  (:

  .ؼهًٛخ انُذٔاد ٔانًإرًشاد ان

. ( يٍ ػًٛبء كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد عبيؼخ انمبدعٛخ9شكش ٔرمذٚش انؼذد ) (;

رضًُٛب ٔرمذٚشا نحضٕس٘ فٙ انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ ٔانًششكخ فٙ 

 انًشالجبد االيزحبَٛخ فٙ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد عبيؼخ انمبدعٛخ 
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انُذٔاد شكش ٔرمذٚش يٍ يحبفع انُغف رضًُٛب ٔرمذٚشا نحضٕس٘ فٙ  (>

 ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ فٙ انًحبفظخ 

َظشا نغٕٓد انًجزٔنخ نمٛبو شكش ٔرمذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ اٜداة عبيؼخ انمبدعٛخ  (1

ثحًهخ رطٕػٛخ نغشط ئػذاد يٍ انشزالد ٔاألشغبس فٙ عبحخ انكهٛخ ثًُبعجخ 

    8670\8\88) ٕٚو انغبيؼخ ( انز٘ ئلبيزّ كهٛزُب ٕٚو انخًٛظ انًٕافك 

 

    والترجمظىتألوفال  

 

 كزبة : انذًٚمشاطٛخ سؤٚخ فهغفٛخ  -7

   

 

التيىتخصىالمؤتمراتىالطلموظىوالندواتىوالمذاركاتى الذكاداتىالتقدوروظ
 / األكادوموظىوالدوراتىى

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ عبيؼخ انكٕفخ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ٔرنك نًشبسكزٙ فٙ  (7

 .  8669أراس  70 – 71انًإرًش انؼهًٙ االٔل نهًذح يٍ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد عبيؼخ انمبدعٛخ ٔرنك نًشبسكزٙ  (8

 .  8669َٛغبٌ  ;7فٙ انُذٔح انؼهًٛخ نمغى االلزصبد انًُؼمذح ثزبسٚخ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ يشكض انزطٕٚش انزذسٚغٙ ٔانزذسٚت انغبيؼٙ / فٙ عبيؼخ  (9

 –/ 71/9نهفزشح يٍ انمبدعٛخ ٔرنك نًشبسكزت فٙ دٔسح انزبْٛت انزشثٕ٘ 

  8669/  :/  :7ٔنغبٚخ  8669

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ يشكض االيزٛبص انغبيؼٙ نزكُهٕعٛب انًؼهٕيبد فٙ عبيؼخ  (:

  8669/;/87انٗ  8669/;/9انمبدعٛخ نهفزشح يٍ  

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد عبيؼخ انمبدعٛخ يٍ خالل يشبسكزٙ  (;

 فٙ لغى االلزصبد .  8676/ َٛغبٌ ;7زبسٚخ فٙ انُذٔح انؼهًٛخ انًُؼمذح ث

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ انًكزت االعزشبس٘ انمبََٕٙ نكهٛخ انمبٌَٕ عبيؼخ انمبدعٛخ  (>

  9/9/8676-7فٙ دٔسح حمٕق االَغبٌ نهفزشح يٍ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداة عبيؼخ انجصشح ٔرنك نًشبسكزٙ فٙ انُذٔح  (1

  8669/:/ 81انؼهًٛخ انًُؼمذح ثزبسٚخ 

عبيؼخ ثغذاد ٔرنك نًشبسكزٙ فٙ انُذٔح  اٜداةشٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ  (0

 8676/>/70انؼهًٛخ انًُؼمذح 
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شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد عبيؼخ انمبدعٛخ ٔرنك نًشبسكزٙ  (9

رحذ ػُٕاٌ 8677-:->فٙ انُذٔح انؼهًٛخ نمغى االلزصبد انًُؼمذح ثزبسٚخ 

 انزحذٚبد ٔااليبل  -االصالػ االلزصبد٘ فٙ انؼشاق

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد عبيؼخ انمبدعٛخ ٔرنك نًشابسكزٙ ( 76

َٛغاابٌ  79-70فااٙ انًااإرًش انؼهًااٙ انضاابَٙ نكهٛااخ االداسح ٔااللزصاابد نفزااشح يااٍ 

8677. 

عبيؼاااخ انذٔناااخ  –شااآبدح رمذٚشٚاااخ ياااٍ انًُظًاااخ انؼشثٛاااخ نهزًُٛاااخ االداسٚاااخ  (77

زٙ ثٕسلااخ انؼًاام ) انؼااشة اصاء انزكزاام انزغاابس٘ انؼاابنًٙ ٔرنااك نًشاابسكانؼشثٛااخ 

ٔيُظًخ انزغبسح يمبسثاخ ٔرحهٛام يغازمجهٙ نهمٛإد ٔانحاذٔد فاٙ فؼبنٛابد انًاإرًش 

اْزًبياابد انااذٔل  -انفااشو ٔانزحااذٚبد -انؼشثااٙ انغاابثغ يُظًااخ انزغاابسح انؼبنًٛااخ

 ثٛشٔد انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ :8677-80 ->8انؼشثٛخ خالل انفزشح 

ٓبدح رمذٚشٚااخ يااٍ انًؼٓااذ اناإطُٙ نحماإق االَغاابٌ ٔرنااك نًشاابسكزٙ فااٙ ( شاا78

-97 -89انذٔسح انزذسٚجٛخ انًزمذيخ نحمٕق االَغبٌ عبيؼخ انمبدعاٛخ نهفزاشح ياٍ 

;-8677   

شٓبدح يشابسكخ ياٍ يشكاض رطإٚش انزاذسٚظ ٔانزاذسٚت انغابيؼٙ فاٙ عبيؼاخ  -79

ضاخ انزاٙ َظًٓاب لغاى  اًبٌ انمبدعٛخ ٚإكذ اكًم دٔسح االخزجبساد انزحصٛهٛخ انضبن

غاابػ ٔاعزبصْااب ثُ 8677-:-;نغبٚااخ  9 -86انغاإدح ٔاالداء انغاابيؼٙ نهًااذح يااٍ 

  .8677-;-;8فٙ  0::1ثًٕعت االيش انغبيؼٙ 

لبيزٓب ٔحاذح انزؼهاٛى انزٙ أ(  LCDLاعزبص دٔسح سخصخ لٛبدح انحبعٕة )  -:7

ٔنغبٚاخ  ;867\9\9فاٙ كهٛاخ ػهإو انحبعإة ٔانشٚب اٛبد نهفزاشح ياٍ انًغازًش 

78\9\867;  . 

يشكاض انحبعإة  َظًٓاب ( ٔانزا71ٙاعزٛبص دٔسح انزؼهٛى االنٛكزشَٔٙ سلاى )  -;7

ٔنغبٚااااخ  >867\8\1ٔخااااذيبد االَزشَااااذ فااااٙ عبيؼااااخ انمبدعااااٛخ نهفزااااشح يااااٍ 

   >867\8\1فٙ  8906األيش انغبيؼٙ ر٘ انؼذد  اعزُبدا ئنٗ 8671\8\0

 

 / وابطىالمواقعىالبحثوظر

Google scholar wigdan.altemeeme@qu.edu.iq 

Research gate      dae.wigdan.altemeeme 

  

 / البحوثىوالمقاالتىالمنذورة
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  8660َشش يمبنخ ثؼُٕاٌ انحشٚخ فٙ اإلعالو فٙ يغهخ داس انحكًخ فٙ ػبو  (7

َشش يمبنخ ثؼُٕاٌ / انذًٚمشاطٛخ اإلعاليٛخ / فٙ يغهخ داس انحكًخ ػبو  (8

8660  

 ألفكبس انغٛبعٛخ / فٙ يغهخ انفش٘ انزبثؼخ نغبيؼخػشض كزبة / ربسٚخ ا (9

 >866( , 7( , انًغهذ )1انكٕفخ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد , انؼذد ) 

َشش ثحش ثغٕاٌ / انخصٕصٛبد االلزصبدٚخ ٔانغٛبعٛخ نهحمٕق اإلَغبٌ فٙ  (:

انذٔل انؼشثٛخ / يغ ئشبسح خبصخ ئنٗ عًٕٓسٚخ انؼشاق يغهخ كهٛخ اإلداسح 

  8669( 9) ( انًغهذ :انؼذد )خ انمبدعٛخ ٔااللزصبد عبيؼ

هٛخ اٜداة عبيؼخ ثغذاد انؼذد َشش ثحش / األعظ انؼهًبَٛخ نهفهغفخ فٙ يغهخ ك (;

 8669( 8( انًغهذ )1)

َشش ثحش / األصش انفكش٘ ٔانفهغفٙ نالثٍ حضو األَذنغٙ / فٙ يغهخ انغبيؼخ  (>

   8678( 9( انًغهذ );كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد عبيؼخ انكٕفخ انؼذد )

يغهخ كهٛخ  انفهغفٙ نهحذاصخ ٔيب ثؼذ انحذاصخ / فٙ األصشَشش ثحش / ثؼُٕاٌ   (1

 8679( :( انًغهذ )9عبيؼخ انجصشح انؼذد )  اٜداة

انفغبد فاٙ انؼاشاق / فاٙ يغهاخ كهٛاخ  ٔاصأس أعجبةفٙ  لشأَِشش ثحش / ثؼُٕاٌ  (0

( 7انغبيؼاااخ انُغاااف االشاااشف انؼاااذد ) صااافش( انًغهاااذ ) اإلَغااابَٛخانذساعااابد 

8676 

انفهغفٙ:فٙ يغهخ  اإلطبسرشكٛت فٙ  ٔئػبدحَشش ثحش:ثؼُٕاٌ انؼهًبَٛخ رفكٛك  (9

 86677( :انؼذد ), انُغف االششف  انغبيؼخ اإلعاليٛخانكهٛخ 

فٙ يغهاخ كهٛاخ ( َشش ثحش ثؼُٕاٌ يفٓإو انزشثٛاخ ياٍ ٔعٓاخ َظاش انفالعافخ:76

    8678 (8( انًغهذ )7انؼذد ) انزشثٛخ عبيؼخ ر٘ لبس

 اإلشاااكبنٛخخ ٔطجٛؼاااخ انًغااابنخ انذًٚمشاطٛخ:ثحاااش ثؼُااإاٌ: انؼٕنًااا ( َشاااش77 

ٔااللزصاابد  اإلداسحكهٛااخ  ٔاإلداسٚااخانُظشٚااخ:فٙ يغهااخ انغااش٘ نهؼهاإو االلزصاابدٚخ 

  8669( 7( انًغهذ ):7انؼذد ) عبيؼخ انكٕفخ

انفكااش اإلعاااليٙ انًؼبصااش ٔحهٕنٓااب ,  ااًٍ كزاابة عااإال انااذٍٚ انؼااذد أصيااخ  -78

     www.jekoor.comساثظ انجحش  8671ٛشٔد ( ث7( انًغهذ )7)

( ;شح فٙ انحاذس انزبسٚخٛاخ , يغهاخ االكابدًٍٚٛ انؼاشة انؼاذد )انؼٕايم انًإص -79

    www.kdmenarb.comساثظ انجحش  8671( ثٛشٔد 8انًغهذ )

http://www.kdmenarb.com/
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ٛذ يحًاذ يحًاذ صابدق َشش ثحش ثؼُٕاٌ : فهغافخ اناذٍٚ ٔانمابٌَٕ ػُاذ انغا -:7

شااشٍٚ االٔل ر \انصااذس فااٙ يغهااخ االطشٔحااخ ثغااذاد انؼااذد انغاابدط انغااُخ انضبنضااخ 

8670  . 

ٔانؼهًٛاخ َشش ثحش ثؼُٕاٌ : االيبو انخًُٛٙ دساعخ فاٙ أطشٔحبراّ انضمبفٛاخ  -;7

 –ٔانغٛبعٛخ فٙ يغهخ انكهٛخ االعاليٛخ انغبيؼخ انُغف االششف انؼذد انخًغإٌ 

 .  8670كبٌَٕ االٔل  –انضبنضخ ػششح انغُخ  –انًغهذ انضبَٙ 

َشااش ثحااش ثؼُاإاٌ : رغهٛاابد فااٙ خطاابة يحًااذ اسكاإٌ انُمااذ٘ فااٙ االعااالو  ->7

عبيؼااخ انمبدعااٛخ  \كهٛااخ اٜداة  \انغٛبعااٙ فااٙ يغهااخ انمبدعااٛخ نهؼهاإو االَغاابَٛخ 

 .  8670اٚهٕل  –( رًٕص  9( انؼذد )  87انًغهذ ) 

  

 

  


