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 السيرة الذاتية لألستاذ المساعد الدكتور

 عبد الواحد عبد الخضر/ عميد كمية العموم / جامعة القادسية نجم         
     المعمومات الشخصيةأواًل: 

 االسم الرباعي والمقب : نجم عبد الواحد عبد الخضر الحساني
 محافظة المثنى/ قضاء الرميثة 1/7/1997: التولد ومسقط الرأس

 محل اإلصدار/الحمزة الشرقي 11/8/1997في  111191ىوية األحوال المدنية:وتاريخ رقم 
 محل اإلصدار/ بابل  11/7/1975في  918945شيادة الجنسية:رقم وتاريخ 
 محل اإلصدار/ القادسية  11/9/1222في  479115جواز السفر: رقم وتاريخ 

 المينة/ معممة         يرة حمودي كاظماسم الزوجة الثالثي/ أم     : متزوج الحالة االجتماعية
 خمسة أوالد 9عدد األوالد / 

 //وانــنالع
 الديوانية/ حي الزوراء/ مقابل جامع الحاجم القادسية/محافظة السكن : 

   549994رقم الياتف: 
 27821259158رقم الموبايل: 

 Najim1957@yahoo.com البريد االلكتروني:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ة العموم/ عميد كمية العموم العمل/ جامعة القادسية/ كمي  
 

 المؤىـالت العمميةًا: ـثاني
 الشيادة الحالية/ دكتوراه

   7/1/1221في  959بموجب األمر اإلداري المرقم  9/9/1221المقب العممي/ أستاذ مساعد/ واعتبارًا من 
 االختصاص العام/ عموم حياة
 االختصاص الدقيق/ طفيميات

 

 الخدمة الوظيفية: اً لثـثا
 مدرس عمى مالك المديرية العامة لتربية         14/9/1982تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة: 

 القادسية/ وزارة التربية                                                                   
 تدريسي عمى مالك كمية التربية/ جامعة القادسية  12/9/1991تاريخ المباشرة في التعميم العالي: 

 إضافة إلى العمل كمعاون عميد                                                                
 12/9/1991تاريخ المباشرة في جامعة القادسية: 

 تدريسي عمى مالك كمية العموم/ جامعة القادسية 1/11/1221تاريخ المباشرة في كمية العموم/ 
 إضافة إلى العمل كمعاون عميد                                                                 

              19/9/1228                                    عميد كمية العموم

 

 



 

 
1 

 
 اداتـ: الشياـً رابع

 سنة التخرج البمد المانح الجامعة الكمية القسم الشيادة
 1982 العراق البصرة كمية التربية عموم الحياة البكالوريوس
 1992 العراق البصرة كمية التربية وم الحياةعم الماجستير

 1221 العراق القادسية كمية التربية عموم الحياة هالدكتورا
 

 
دراسة النضج الجنسي والنمو في نوعين من الديدان الحمقية عديدة  رسالة الماجستير عنوان

 األىداب في شط العرب
غيرات المرضية في بعض األسماك دراسة اإلصابات الطفيمية والت عنوان أطروحة الدكتوراه

 المحمية واسماك التربية في محافظتي بابل والقادسية
 
 

 ةالعممي ابـاأللق ًا:خامس
 

 أستاذ أستاذ مساعد مدرس مدرس مساعد المقب العممي
المعاممة قيد االنجاز  959 9889 9189 رقم األمر

 7/11/1227منذ 
  7/1/1221 12/11/1998 11/11/1991 تاريخ األمر

 

 اإلدارية  المنـاصبًا: سادسـ
 إلــى مــن المنصب ت
 1999 1994 مدير األقسام الداخمية في جامعة القادسية 1
 1998 1999 مقرر قسم عموم الحياة في كمية التربية 1
 1221 1998 الكمية في جامعة القادسية أمين مجمسمسجل كمية التربية/ و  4
 1221 1221 معاون عميد كمية التربية 1
 19/9/1228 1/11/1221 معاون عميد كمية العموم 9
 لحد اآلن 19/9/1228 عميـد كمية العموم 5

 



 

 
4 

 
 المواد التي قام بتدريسياسابعـًا: 

 مادة الالفقريات واإلشراف عمى العممي لمدة خمسة عشرة سنة في كميتي التربية والعموم. -1
 ي كميتي التربية والعموم.مادة الطفيميات النظري لمدة تسعة عشر سنة ف -1
 مادة األحياء العامة النظري واإلشراف عمى العممي لمصف األول في كمية العموم لمدة ثالث سنوات. -4
 مادة عمم الخمية النظري واإلشراف عمى العممي في كمية العموم لمدة ثالث سنوات. -1
توراه في كميات العموم ، التربية ، الطب التدريس واإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا الماجستير والدك -9

 البيطري ألكثر من سبع سنوات في اختصاص عمم الطفيميات.

 
 (1ممحق رقم )                 البحـوث ثامنًا:

 
 المجموع المنشور المقبول لمنشر المنجز البحث
 17 19 - 1 العدد

 
 (1محق رقم )م              الرسائل واألطاريح التي اشرف عميياتاسعًا: 

 المجموع دكتوراه ماجستير الرسائل واألطاريح
 14 1 11 ددـالع

 
 (4ممحق رقم )          الرسائل واألطاريح التي شارك في مناقشتياًا: عاشـر 

 المجموع دكتوراه ماجستير الرسائل واألطاريح
 19 7 18 ددـالع
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 يمالتقويم العم: أحد عشر

 البحوث العممية إلغراض النشر أو الترقيات العممية  ه ول الماجستير والدكتورائشارك في تقويم العديد من رسا
. 

 بحوث عممية اطاريح الدكتوراه رسائل الماجستير
19 5 52 

 

 التأليف والترجمةعشر: اثنى 
       

 
 

 (1ممحق رقم )(         48التشكرات ) ثالثة عشر:
 

  اتــالعقوب أربعـة عشر:
 د .ــوجتال 
 

 (9ممحق رقم )    ة ــلجن (99)      عدد المجان التي شارك فييا عشر: خمسة
 

    (5ممحق رقم )        (17دوات )ـستة عشر: المؤتمرات والن
 

 سبعة عشر: الجمعيات والنقابات التي انتمى إلييا:
 جمعية عموم الحياة العراقية. -1
 نقابة المعممين. -1
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 :التي شارك فيياالدورات  ثمانية عشر:

 

 اسم الدورة ت
  1221دورة الكادر اإلداري في مدريد/ اسبانيا آذار/ 1
 1229/ حزيران  schimatzoفي عمان/ األردن شركة  FTIRدورة تدريبية لجياز  1
  19/7/1229-19دورة العمداء والمسؤولين الجدد/ جامعة القادسية لمفترة من  4
  4/1/1212ولغاية  12/11/1229فترة من دورة التقنيات التعميمية الثالثة والعشرون لم 1
 11/9/1212ولغاية  9/9/1212لمفترة من   PCRية لجياز بدورة تدري 9

 
 الدورات التي قام بالتدريس فييا: تسعـة عشر:

 

 اســم الــدورة ت
 دورة التموث البيئي لمعاممين في النوادي والمقاىي والمطاعم/ قسم عموم الحياة/ كمية التربية 1
 دورة تطويرية لمدرسي عموم الحياة/ المديرية العامة لتربية القادسية 1

 
 

 :الجوائز ون عشر 
 .1227درع جامعة القادسية في عام  -1
 .1229درع كمية الطب في عام  -1

 .1212درع كمية اإلدارة واالقتصاد في عام  -4

 .1212درع البيئة  بمناسبة يوم البيئة  -1

 
  واالختراعات االبتكارات: ونعشر و  إحدى
 .دـــال يوج
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 ((1ممحـــق رقم ))
/  للدكتور نجم عبد الواحد عبد الخضر الحساني  والمقبولة للنشر والمنجزة  البحوث المنشورة  

 أستاذ مساعد/ قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة الق ادسية
 

الديوانية، مجمة مسح ميداني لإلصابة بالطفيميات المعوية بين تالميذ المدارس االبتدائية في مدينة  -1
 .1998لسنة    4المجمد   1القادسية  العدد 

 Lumbricus terrristris (Annelida:Oligثير مبيد النيماكور عمى وزن وبقاء دودة األرضتأ -1

ochaeta)  1999لسنة    1العدد     1مجمة القادسية    المجمد. 
 Limmodrilus , Tubifex tubifexتأثير مبيد االندوسولفان عمى سموك وبقاء النوعين  -4

hoffmeisteri  1221لسنة  1العدد  5قبيمة األىداب(. مجمة القادسية المجمد  –)ديدان حمقية. 
تأثير أوساط غذائية ودرجات حرارة مختمفة عمى نمو دودة األرض. مجمة القادسية لمعموم الصرفة   -1

 .1221لسنة  1العدد  5المجمد 
 Cyprinusلعناصر المعدنية في عضالت وكبد وغالصم الكارب االعتيادي دراسة مستوى تراكم بعض ا -9

Carpoi .1221لسنة  1العدد  7مجمة القادسية لمعموم الصرفة  المجمد  المجمعة من نير الديوانية. 
اإلصابات الطفيمية بدودة حمزن الكبد في األبقار واألغنام والماعز في محافظة القادسية. مجمة  -5

 .1221لسنة  1العدد  1وم الطب البيطري  المجمد القادسية لعم
 Entamoeba histolytic , Giardiaدراسة انتشار نوعين من الطفيميات المعوية الممرضة  -7

lamblia  1229السنة  12بين سكان مدينة الديوانية. مجمة القادسية لمعموم الصرفة المجمد. 
مجمة  Namalycatis indicaدودة عديدة األىداب  التغيرات النسيجية قبل وبعد النضج الجنسي في -8

 .1229جامعة كربالء، عدد خاص بمؤتمر كمية العموم آذار، 
دراسة النضج الجنسي في نوعين من الديدان الحمقية في شط العرب، الندوة الثالثة حول الطبيعة  -9

 .1999البحرية لخور الزبير والمسطحات المائية المجاورة/ جامعة البصرة/ شباط، 
دراسة اإلصابات الطفيمية في بعض األسماك المحمية واسماك التربية في محافظتي بابل )أطروحة  -12

 دكتوراه لمباحث(.
دراسة مقارنة لممخرمات أحادية المنشأ التي تصيب سمكة الحمري في نير الدغارة ومياه المبازل مع  -11

 5جمة القادسية لعموم الطب البيطري  المجمد م Eubotherium salveliniتسجيل جديد لمدودة الشريطية 
 .1227لسنة  1العدد 
 14في محافظة أربيل. المجمد Trichomonas vagialisدراسة وبائية لطفيمي المشعرات الميبمية  -11

 .1228لسنة  1العدد 
 Nettaرة تسجيل جديد لثالثة أنواع من الديدان الشريطية في العراق في القناة اليضمية لطيري الكوش -14

rufina  والحزق الشتويAnas crecca   1227حزيران  1العدد  9مجمة جامعة كربالء العممية، المجمد. 
في مياه المبازل. قبول نشر/ مجمة جامعة  Liza uboدراسة الطفيميات التي تصيب سمكة الخشني  -11

 .12/4/1227في  918بابل الرقم 



 

 
7 

سكان مدينة الديوانية وسكان ناحية غماس. قبول نشر/ مجمة  دراسة مقارنة لإلصابات الطفيمية بين -19
 .12/12/1227في  911ع/159القادسية لمعموم الصرفة الرقم 

 في مدينة الديوانية. Toxoplasma gondiiدراسة انتشار اإلصابة بطفيمي المقوسات الكونيدية  -15
 .Liza abuتأثير مبيد البروبانيل عمى بقاء وسموك سمكة الخشني  -17
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 ((1ممحـــق رقم ))
 طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( الذين أشرف عليهم األستاذ المساعد الدكتور 

 نجم عبد الواحد عبد الخضر الحساني

 التاريخ عنوان الرسالة الشيادة اسم الطالب ت
 دراسة وبائية لنوعين من الطفيميات المعوية ماجستير عاصفة مطرود ياسين 1

 الممرضة في الديوانية
1/7/1221– /1/1221  

دراسة تأثير اإلصابات المختبرية بطفيمي  ماجستير ضمياء مكي حمزة 1
e.histolytica  عمى الجرذان البيض

وعالجيا باستخدام بعض المستخمصات 
 النباتية 

4/1/1221–11/8/1229  

ب سمكة دراسة مقارنة لمطفيميات التي تصي ماجستير عمي بستان محسن 4
 الحمري في نير الدغارة ومياه المبازل

4/1/1221– 18/8/1229  

دراسة طفيميات القناة اليضمية لنوعين من  ماجستير حبيب وسيل كاظم 1
 الطيور المياجرة في العراق

12/8/1229–11/1/1225 

دراسة اإلصابات الطفيمية في الفأر المنزلي  ماجستير إخالص عباس مرىون 9
 ة في محافظة الديوانيةبمناطق مختمف

1/9/1229 – 15/9/1227 

دراسة وبائية وتشخيصية لطفيمي  ماجستير ىمداد حويز مولود 7
T.uaginalis في محافظة اربيل 

1/9/1229– 42/11/1225 

دراسة توزيع وانتشار القواقع في محافظة  ماجستير ىبة رياض جميل 8
 الديوانية

1/8/1227-1/5/1229 

استخدام بعض الطرق في تشخيص  ماجستير مزةزىراء عبد الح 9
في محافظة  T.gondiاإلصابة بطفيمي 

 الديوانية وعالقتاىا بالتشوييات الخمقية

1/8/1227-19/1/1229 

تقييم فعالية بعض المستخمصات النباتية  دكتوراه جاسم حميد رحمة 12
واألدوية والتيار الكيربائي عمى حيوية 

  E.granalosusالرؤيسات االولية لطفيمي 

1/9/1221 – 8/1/1225 

 RNA In Situاستخدام تقنية  ماجستير رؤى ماجد خزعل 11

hybridization   لنسخ من الحامض
 في الطفيميات m RNAالنووي 

1/11/1228 – 9/1/1211  

دراسة تشخيصية وبائية لطفيمي الحمى  ماجستير سارة فارس فتح اهلل 11
 السوداء في محافظة الديوانية

 لحد اآلن – 1/11/1229

تأثير بعض المموثات عمى نوعين من  ماجستير احمد صباح كاظم 14
 الديدان الحمقية قميمة االىالب 

 ولحد اآلن – 1/11/1212
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 ((4ممحـــق رقم ))
 الرسائل واألطاريح التي شارك في مناقشتها األستاذ المساعد الدكتور نجم عبد الواحد عبد الخضر الحساني

 رقم وتاريخ األمر اإلداري عنوان الرسالة الشيادة الطالب اسم ت
دراسة وبائية لنوعين من الطفيميات  ماجستير عاصفة مطرود ياسين 1

 المعوية الممرضة في الديوانية
 19/1/1221في  715

دراسة تأثير اإلصابات المختبرية  ماجستير ضمياء مكي حمزة 1
عمى الجرذان  E.histolyticaبطفيمي 

يض وعالجيا باستخدام بعض الب
 المستخمصات النباتية 

 11/8/1229في  9787

دراسة مقارنة لمطفيميات التي تصيب  ماجستير عمي بستان محسن 4
سمكة الحمري في نير الدغارة ومياه 

 المبازل

 12/11/1229في 8112

دراسة طفيميات القناة اليضمية لنوعين  ماجستير حبيب وسيل كاظم 1
 ياجرة في العراقمن الطيور الم

 

إخالص عباس  9
 مرىون

دراسة اإلصابات الطفيمية في الفأر  ماجستير
المنزلي بمناطق مختمفة في محافظة 

 الديوانية

 9/1/1227في 1121

دراسة وبائية وتشخيصية لطفيمي  ماجستير ىمداد حويز مولود 7
T.uaginalis في محافظة اربيل 

 19/12/1225في 9141

دراسة توزيع وانتشار القواقع في  ماجستير ىبة رياض جميل 8
 محافظة الديوانية

 17/1/1229في 1187

استخدام بعض الطرق في تشخيص  ماجستير زىراء عبد الحمزة 9
في محافظة  T.gondiاإلصابة بطفيمي 

 الديوانية وعالقتاىا بالتشوييات الخمقية

 11/11/1228في  9155

ر المواد الفعالة لنبات الداتورة تقييم تأثي دكتوراه احمد خضير عبيس 12
Datura stramonium  نسيجيًا ومناعيًا

في نمو وتطور االكياس العدرية الثانوية 
 Echinococcusلمبمشوكة الحبيبية 

granulosus  في الفئران البيض
BALB/c  

 42/5/1212في 44211

بعض طفيميات أربعة أنواع من األسماك  ماجستير أسى حنون كاظم 11
وعائمة  Poeciliidaeئمة من عا

Cyprinodontidae  في بيئتين
 مختمفتين من محافظة البصرة  

 4/9/1212في1817/9119
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 رقم وتاريخ األمر اإلداري عنوان الرسالة الشيادة الطالب اسم ت
دراسة طفيمية نسيجية مرضية لداء  ماجستير آالء محمد عبد الرزاق 11

األكياس العدرية في اإلنسان والحيوان في 
 مدينة الديوانية

 18/12/1225في  1419

دراسة تشخيصية ومرضية لمديدان  ستيرماج كاظم محمد سبع 14
الشريطية المتطفمة في أمعاء ثالثة أنواع 

 من الحمام في محافظة النجف

 14/4/1225في  751

لقاء عدي عمي  11
 القريشي

 

 Fasciolaتأثير اإلصابة بدودة الكبد  ماجستير

Hepatica  في بعض معايير الدم
الفسمجية والنسيجية والكيموحيوية لألبقار 

 صابة في محافظة بابلالم

 15/7/1229في  1418

ىادي فاضل عبد  19
 المحسن

عزل وتشخيص ثالثة أوالي طفيمية معوية  ماجستير
 في مركز محافظة بابل

 19/9/1221في  1724

بعض االختبارات المصمية والبايولوجية في  دكتوراه ىاشم رحيم طارش  15
تشخيص مرض الميشمانيا الحشوية لدى 
األطفال في منطقة الفرات األوسط دراسة 

 مقارنة

 12/11/1225في  12841

فسمجية ومناعية لطفيميات -دراسة تصنيفية دكتوراه منى محمد جوري 17
-سمكة الجري المصطادة من ىور الحمار

 البصرة

 42/8/1225في  8159

دراسة عن المالريا والبعوض في محافظة  دكتوراه غيداء عباس جاسم 18
 القادسية

 12/7/1225في 4418

تقييم فعالية بعض المستخمصات النباتية  دكتوراه جاسم حميد رحيمة 19
واألدوية والتيار الكيربائي عمى حيوية 
الرؤيسات األولية لطفيمي المشوكات 

اخل خارج ود Egranulosusالحبيبية 
 الجسم في الفئران البيض

 9/11/1229في 8747

دراسة مصمية وبائية ألمراض الميشمانية  دكتوراه ىادي مدلول حمزة 12
 في محافظة القادسية

 17/9/1221في 4247

دراسة وبائية نسيجية لداء النغف المتسبب  ماجستير وسام رحيم عطية 11
 Cerphalopinaعن يرقات ذبابة 

titillator Clark, 1816  لإلبل في
 مجزرة مدينة الديوانية

 1/11/1212في 9177

التغيرات المناعية والنسيجية المرافقة  ماجستير معاني سير عبد 11
 لإلصابة بأميبيا الزحار في محافظة بابل

 14/11/1212في  1429
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 رقم وتاريخ األمر اإلداري عنوان الرسالة الشيادة الطالب اسم ت
دراسة وبائية لمطفيميات المعوية وتاثير  ماجستير خديجةعبيس محمود 14

الحنظل عمى بالغات  مستخمص ثمار نبات
 ديدان حمزون الكبد.

 17/9/1221في  4248

عزل وتشخيص الطفيميات الخارجية   ماجستير خالد ثامر مطر  11
والديدان المتطفمة في الجياز اليضمي 

 لمحمام الطوراني في مدينة الديوانية.

 12/11/1228في  11954

ية والداخمية في االصابات الطفيمية الخارج ماجستير سعدية عزيز عنو 19
 الدجاج المحمي في مدينة الديوانية .

 4/12/1212في  8594
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 ((1ممحـــق رقم )) 
 التشكرات اليت حصل عليها األستاذ ادلساعد الدكتور جنم عبد الواحد عبد اخلضر احلساني 

 

 الجية المانحة تاريخ الكتاب رقم الكتاب ت
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية  19/11/1222 1951 1
 رئيس جامعة القادسية 14/12/1222 5947 1
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية 19/1/1221 1118 4
 رئيس جامعة القادسية 19/12/1221 7922 1
 جامعة القادسية/ عميد كمية العموم 9/4/1224 491 9
 رئيس جامعة القادسية 7/11/1221 5419 5
 رئيس جامعة القادسية 14/11/1221 5141 7
 رئيس جامعة القادسية 1/4/1229 1452 8
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية 1/11/1229 1211 9
 رئيس جامعة القادسية  19/9/1229 4199 12
 رئيس جامعة القادسية 11/5/1229 1294 11
 رئيس جامعة القادسية 11/5/1229 1194 11
 جامعة القادسية/ عميد كمية العموم 7/11/1229 1911 14
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية 18/11/1229 9199 11
 جامعة البصرة/ عميد كمية التربية  41/9/1225 1814 19
 رئيس جامعة القادسية 14/1/1225 981 15
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 11/4/1225 775 17
 عة القادسية/ عميد كمية التربيةجام 19/9/1225 1497 18
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية 8/1/1225 152 19
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية 42/8/1225 7799 12
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية 42/11/1225 12991 11
 مكتب وزير الزراعة 11/11/1225 19811 11
 ة القادسيةرئيس جامع 41/1/1227 759 14
 جامعة القادسية/ عميد كمية العموم 11/1/1227 1252 11
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 جامعة القادسية/ عميد كمية العموم 15/9/1227 1791 19
 جامعة القادسية/ عميد كمية التربية 8/11/1227 9721 15
 رئيس جامعة ذي قار 19/11/1227 1/1/7145 17
 س مجمس المحافظةمجمس محافظة الديوانية/ رئي 15/11/1227 1891 18
 جامعة القادسية/ عميد كمية العموم 17/1/1228 111 19
 رئيس جامعة القادسية 11/8/1228 8511 42
 رئيس جامعة القادسية 42/4/1229 4199 41
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي/ معالي السيد الوزير 11/4/1212 8291 41
مية التربية/ قسم الشؤون العممية والدراسات جامعة ذي قار/ ك 14/1/1212 7/12/11 44

 العميا
 جامعة ذي قار/ مكتب رئيس الجامعة 11/1/1212 1/1/4989 41
 جامعة القادسية/ كمية الطب البيطري/ مكتب العميد 19/1/1212 1881 49
 رئيس جامعة القادسية 11/7/1212 9149 45
 رئيس جامعة القادسية 42/11/1212 15147 47
 جامعة البصرة/ كمية الزراعة 1/5/1212 1711 48
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 ((9ممحـــق رقم ))..ان ـالمج
 المجان التي شارك فييا األستاذ المساعد الدكتور نجم عبد الواحد عبد الخضر الحساني

 .19/1/1228لجنة الترقيات العممية /كمية العموم في -1 .1

 .19/1/1228لحنة التعضيد والتأليف والنشر/كمية العموم في  .1

 .19/1/1228جنة الشوؤن العممية والدراسات العميا/كمية العموم في ل .4

 .1/1228في/19لجنة انضبط الطمبة/كمية العموم  .1

 .14/1/1228لجنة المشتريات الخاصة بوحدة المجمة/كمية العموم في  .9

في  لجنة التحقيق في المطالعة المقدمة من فبل الدكتور خالد جواد وتحديد الجية المقصرة/كمية العموم .5
15/11/1227. 

 .8/11/1227لجنة امتحان شامل لطالب الدكتوراه)نعمان ناجي(/جامعة الكوفة /كمية العموم في  .7

 .19/11/1227(/جامعة ذي قار في سلجنة مناقشة طالب ماجستير)اسعد عبا .8

 .19/9/1227طالب ماجستير/كمية التربية في  ةلجنة مناقشة رسال .9

 .9/8/1227في لجنة تحميل العطاءات /كمية العموم  .12

 .14/7/1227لجنة تشكيل المكتب االستشاري /كمية العموم  .11

لجنة رفع توصية عممية بشأن الشكوى المقدمة لطمبة الصف الرابع قسم عموم الحياة/كمية العموم  .11
 15/7/1227في 

 .14/7/1227/كمية العموم في 1227-1225لجنة إعداد التقرير السنوي لعام   .14

 .1/1/1227سات العميا/كمية العموم في متحانية لمدراالمجنة اال .11
 .19/1/1227لجنة التعيينات/كمية العموم في  .19

 .12/11/1225لجنة مناقشة أطروحة طالب دكتوراه/كمية التربية  في  .15

 .7/11/1225لجنة التييؤ واالستعداد الحتفاالت يوم الجامعة /كمية العموم في  .17

 .9/11/1225لجنة تحميل العطاءات/كمية العموم في  .18

 .11/11/1225الطمبة عمى األقسام العممية /كمية العموم في  لجنة توزيع .19

 .7/11/1227لجنة شراء االحتياجات الخاصة ببناية كمية العموم /رئيس الجامعة في  .12

 .17/11/1227لجنة انضباط الطمبة /كمية العموم في  .11

 .9/11/1225المجنة المشرفة عمى االنتخابات الطالبية /كمية العموم في   .11

 .18/12/1225جنة مناقشة طالبة ماجستير /كمية الطب البيطري في ل .14

 .19/12/1225مناقشة طالبة ماجستير /كمية التربية في  لجنة .11

 .11/11/1225لجنة الدراسات العميا /كمية العموم في  .19

 .12/11/1225لجنة أحتساب الرواتب /كمية العموم في  .15

 .12/9/1225جامعة في لجنة تاثيث بناية كمية العموم الجديدة /رئيس ال .17

 .18/9/1225لجنة توزيع الطمبة /كمية العموم في  .18
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 .11/9/1225لجنة مطابقة المواصفات /كمية العموم في  .19

 .19/8/1225لجنة قبول المبدعين والموىوبين في الدراسات العميا/كمية العموم في  .42

 .12/7/1225لجنة مناقشة أطروحة طالبة دكتوراه /كمية التربية في   .41

 .14/7/1225مشتريات/كمية العموم في لجنة  .41

 .17/7/1225لجنة أعداد المؤتمر التقويمي السنوي لمكمية/كمية العموم في  .44

 .11/5/1225/كمية العموم في 1227-1225المجنة الخاصة بمؤشرات الخطة  العشرية لعام  .41

 .11/1/1225لجنة مناقشة رسالة طالبة ماجستير/كمية التربية في   .49

 .7/5/1225لمركزية /مكتب رئيس الجامعة في لجنة الترقيات ا  .45

 .11/1/1225لجنة غرفة العمميات/كمية العموم في   .47

 .11/1/1225لجنة معرض الكتاب في كربالء/كمية العموم في   .48

 .5/1/1225لجنة الترقيات العممية /كمية العموم في   .49

 لجنة مناقشة طالب ماجستير /جامعة الكوفة /كمية التربية .  .12
 .15/1/1225الطمبة/كمية العموم في  لجنة انضباط .11

 .7/4/1225لجنة الفصل السياسي/كمية العموم  في  .11

 .19/1/1225بشأنيا/كمية العموم في  تلجنة دراسة دليل الصالحيات ورفع المقترحا  .14

 .19/11/1229لجنة الجرد السنوي/كمية العموم في   .11

 .19/11/1229لجنة تحرير مجمة القادسية لمعموم الصرفة/كمية العموم في    .19

 .12/11/1229لجنة تغطية احتياجات المؤتمر العممي الخامس في   .15

 .18/8/1229لجنة تتولى تمبية متطمبات الصيانة في الكمية /كمية العموم في    .17

 .18/11/1229لجنة االستعداد ليوم الجامعة /كمية العموم في   .18

 .11/11/1229لجنة شراء كتب مصدرية في الكمية العموم في   .19

ة تتولى تنظيم ممئ المعمومات الخاصة بعناوين الوظيفة والرواتب وتنظيم الممفات /كمية العموم  لحن .92
 .18/11/1229في 

 .17/11/1229/كمية العموم في العالي لجنة صندوق التعميم .91

 .1/11/1229لجنة استالم أعمال الصيانة /كمية العموم في   .91

 .41/12/1229لحنة التعضيد /كمية العموم في  .94

 .41/12/1229ة تأجير النادي الطالبي وأكشاك في لجن  .91

 .11/12/1229لجنة متابعة األعمال في الكمية أثناء فترة االستفتاء الدستور في   .99

 .19/9/1229لجنة مقابمة الطمبة الجدد/ كمية العموم في   .95

 .18/9/1229لجنة تحديد أضرار الحرب /كمية العموم في   .97

 .11/8/1229التربية في  لجنة رسالة طالبة ماجستير /كمية   .98

 .9/8/1229/كمية العموم في  تلجنة التعيينا  .99

 .15/7/1229لحنة مناقشة طالبة ماجستير /كمية العموم في   .52
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 .11/7/1229لجنة بيان مدى صالحية المواد المستيمكة لمعمل وتثمنيا/كمية العموم في  .51

 .42/5/1229لجنة مناقشة طالبة ماجستير كمية التربية لمبنات في  .51

لجنة تحقيقية لمنظر في احتراق األجيزة الكيربائية في غرفة االستعالمات /كمية العموم  في  .54
11/9/1229. 

 .5/1/1229لحنة اإلشراف ومتابعة األعمار /كمية العموم في  .51

 .11/4/1229لجنة توزيع الدرجات الوظيفية /كمية العموم  في  .59

 .18/1/1229لجنة األشراف عمى متابعة األعمار /كمية العموم في  .55

 .11/1/1229لجنة األشراف ومتابعة النادي واألكشاك/ كمية العموم في  .57

 .14/1/1229لجنة التحضيرية لممؤتمر العممي في كمية الطب البيطري /مكتب رئيس الجامعة في  .58

/كمية العموم في  ةلجنة احتياجات الكمية من األجيزة المختبرية واألثاث والكتب العممية والمنيجي  .59
12/1/1229. 

 .17/1/1229الغيابات /كمية العموم في متابعة لجنة   .72

 .8/11/1221لجنة األشراف عمى انتخابات نقابة المعممين في أقسام الكمية /كمية العموم في   .71

 .7/11/1221لجنة انضباط الطمبة /كمية العموم في   .71

 .12/12/1221لجنة الترقيات العممية /كمية العموم في   .74

 .12/12/1221ة العموم في لجنة التعضيد /كمي  .71

 .12/12/1221لجنة انضباط الطمبة /كمية العموم في   .79

 .12/12/1221متحانية /كمية العموم في المجنة اال  .75

 .4/12/1221لجنة عطاءات أيجار االنترنيت /كمية العموم في   .77

 .  17/9/1221لجنة استقبال الطمبة الجدد/كمية العموم في  .78
 .18/9/1221دي الطالبي والكشك في الكمية /كمية العموم في لجنة األشراف عمى أيجار النا .79
 .18/7/1221لجنة األشراف عمى صندوق التعميم العالي /كمية العموم في  .82
 .19/7/1221لجنة أعداد دليل خاص بكميتنا /كمية العموم في  .81
 .19/7/1221لجنة بيان الموقف النيائي من وحدة البيئة /كمية العموم في  .81
 .17/9/1221لب دكتوراه /كمية التربية في لجنة مناقشة طا .84
 .19/1/1221لجنة مناقشة طالبة ماجستير /كمية التربية في  .81
 .1/11/1224لجنة استقبال الطمبة المقبولين في كميتنا /كمية العموم في  .89
 .9/9/1224لجنة الجرد لبناية كمية العموم /كمية العموم في  .85
 .18/5/1224ة العموم في لجنة متابعة ممتمكات الكمية المفقودة /كمي .87
لجنة لغرض تسميم بناية كمية العموم إلى قسم الشؤون اليندسية وقسم الرقابة والتدقيق /كمية  .88

 .17/1/1224العموم في 
 .1/1/1224لجنة األشراف عمى االحتفاالت بيوم الجامعة لسنة  كمية العموم في  .89
 .18/1/1224قًا /كمية العموم في لجنة استالم موقع الكمية الجديدة /كمية الطب البيطري ساب .92
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 .19/11/1221المجنة االمتحانية /كمية العموم في  .91
 .11/11/1221لجنة الجرد السنوي /كمية العموم في  .91
 .9/11/1221لجنة انضباط الطمبة /كمية العموم في  .94
 .11/11/1221لجنة لدراسة واقع المعايشة لمتدريسيين خالل العطمة الصيفية /كمية العموم في  .91
 .19/5/1221نة لدراسة الخطة العشرية /كمية التربية في لج .99
 .12/1/1221لجنة اإلسكان وتوزيع الوحدات السكنية عمى التدريسيين /مكتب رئيس الجامعة في  .95
 .11/1/1221لجنة متابعة جدول الدروس األسبوعية والمحاضرات /كمية التربية في  .97
 .4/11/1228/كمية التربية في لجنة تحقيقية .98

  11/11/1212في  19771ية / رئاسة الجامعة / مكتب السيد رئيس الجامعة لجنة فن .99

 .12/1/1221لجنة اإلسكان وتوزيع الوحدات السكنية عمى التدريسيين /مكتب رئيس الجامعة في  .122
 .11/1/1221لجنة متابعة جدول الدروس األسبوعية والمحاضرات /كمية التربية في  .121
 .4/11/1228 لجنة تحقيقية)سري(/كمية التربية في .121

  11/11/1212في  19771لجنة فنية / رئاسة الجامعة / مكتب السيد رئيس الجامعة  .124
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 ((5ممحـــق رقم ))
 لدكتور  المؤتمرات والندوات التي شارك فيها األستاذ المساعد ا

 م عبد الواحد عبد الخضر الحسانينج
 خـــالتاري محل االنعقاد وانــالعن ت
 1999/نيسان/11-11 جامعة القادسية/ الديوانية لجامعة القادسية المؤتمر العممي األول 1
 1997 جامعة القادسية/ الديوانية المؤتمر العممي الثاني لجامعة القادسية 1

 1222 جامعة القادسية/ الديوانية المؤتمر العممي الثالث لجامعة القادسية 4

 1222/تشرين الثاني/19-18 الديوانية جامعة القادسية/ المؤتمر القطري األول لمطب البيطري 1
 1221/اذار/19-18 جامعة القادسية/ الديوانية المؤتمر العممي الرابع لجامعة القادسية 9
 1229/ذار/17-15 جامعة كربالء  المؤتمر القطري لعموم الحياة 5
 1229/تشرين االول/11-12 جامعة القادسية المؤتمر العممي الخامس لجامعة القادسية 7

8 
المؤتمر العممي لكمية العموم/ جامعة 

 المثنى
 1225كانون االول/ جامعة المثنى/كمية العموم

9 
/تشرين 19-11 مجمس محافظة لديوانية المؤتمر الزراعي التخصصي

 1227الثاني/
 1228/اذار/17-15 جامعة القادسية/كمية العموم المؤتمر العممي األول لكمية العموم 12
 1991شباط/ جامعة البصرة /مركزعموم البحار لثة حول الطبيعة لخور الزبيرالندوة الثا 11
 1224/كانون الثاني/11-14 جامعة القادسية/كمية العموم الندوة العممية األولى لوحدة البيئةث 11
 1229/نيسان/4 جامعة القادسية/كمية العموم الندوة العممية الثانية لوحدة البيئة 14
 1225/نيسان/4 جامعة القادسية/كمية العموم ة الثالثة لوحدة البيئةالندوة العممي 11

19 
جامعة بغداد متحف التاريخ  الندوة العممية لمتحف التاريخ الطبيعي

 الطبيعي
 1997نيسان

 1225/تشرين االول/11-11 جامعة القادسية/كمية العموم ندوة النيوض بواقع الرياضيات 15
 1212/تشرين الثاني/1-4 جامعة القادسية/كمية الطب ية الطبالمؤتمر الطبي األول لكم 17

18 
المؤتمر العممي الثاني لكمية عموم 

 الحاسوب والرياضيات
كمية عموم  جامعة القادسية/

 الحاسبات والرياضيات
 1211/كانون الثاني/11-14

 1211ن الثاني//كانو14 جامعة القادسية/كمية الطب الندوة العممية عن التدخين في كمية الطب 19
 1221/األول/تشرين 11-11 جامعة القادسية/كمية التربية الندوة العممية التخصصية لزراعة الرز  12

 

 

 

 


