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طٕسج شخظٛح تضزى 

 طٕسج انزٕاص

 
 االعى انخالحٙ ٔانهمة

 )صغة يا يكتٕب تانزٕاص(

Name & Surname 

  ػثذ انزثاس عؼٛذ يضغٍ  انؼاَٙ

 انثشٚذ االنكتشَٔٙ 

e-mail 
Jabar_53_2005@yahoo.com سلى انًٕتاٚم 

Mobile 
83483377870 

 اداخ انذساعٛح انشٓ

Academic Certificate  

 
 انزايؼح

University 

 انكهٛح

Faculty 

 انمغى

Department 

عُح 

 انتخشد

Gradua

tion 

Year 

 انثكانٕسٕٚط

Bachelor 

 1548  كهٛح انتشتٛح انشٚاػٛح تغذاد

 انًارغتٛش

Master 

اكاديًيت انتسبيت  وازظى / بىنُدا

 انبدَيت

 1541 

 انذكتٕساِ

PhD 

اكاديًيت انتسبيت  وتعىاف / بىنُدا  فس

 انبدَيت

 1545 

 اظتاذ                                Scientific Titleانهمة انؼهًٙ  

 انتخظض انؼاو

 General Specialization 
 انتسبيت انسياضيت    

 انتخظض انذلٛك 

Specific Specialization 

تدزيب 

زياضي / كسة 

 انعهت    

 تدزيب زياضي / كسة انعهت     Research Interestظض انًٓتى تٓا يزاالخ انتخ

 انًٓاو اإلداسٚح 

Administration Activities  

 خ

No. 

 انًًٓح 

Activity 

 يٍ تاسٚخ 

From Data 

 نغاٚح تاسٚخ 

To Data  

 يديسيت انسياضت انجايعيت                1 
1557  

 
- 1551    

 ضيت            زئيط قعى انتسبيت انسيا 2 
1550 

 
1552 

 3887 3881 زئيط فسع انعهىو انُظسيت                 3 

 4 
يديس تحسيس يجهت عهىو 

 انتسبيت انسياضيت   
 نحد االٌ 3885

 5 

يعؤول وحدة 

 انبعثاث وانعالقاث انثقافيت        

 

 نحد االٌ 3885

 انثضٕث انؼهًٛح انًُشٕسج 

Published Paper 

 خ

No. 

 ُٕاٌ انؼ

Research Title 

 اعى انًزهح 

Journal 

 انًزهذ

Volume 

 انؼذد

No. 

 انغُح 

Year  

 انظفضح 

Page 

 1 

انتحهيم انحسكي 

نهسييت انحسة بكسة 

 انعهت 

انتسبيت 

انسياضيت / 

 بغداد 

 1552 األول  10
1-29 

 2 

انمذسج انؼؼهٛح ٔ 

ػاللتٓا تانمٛاعاخ 

انزغًٛح نالػثٙ 

عٛح يزهح انماد

نؼهٕو انتشتٛح 

 انشٚاػٛح

1 6 2005 
41-57 

mailto:Jabar_53_2005@yahoo.com
mailto:Jabar_53_2005@yahoo.com


 3 

 كشج انغهح 

 3 

صزى انٛذ ٔ ػاللتّ 

تاألداء انًٓاس٘ 

 فٙ كشج انغهح 

يزهح انمادعٛح 

نؼهٕو انتشتٛح 

 انشٚاػٛح

1 6 2005 
79-101  

 4 

تأثيس اندزوض 

 انعًهيت عهى تطىيس

صفت انتىاشٌ 

نطانباث كهيت 

انتسبيت انسياضيت / 

  جايعت انقادظيت

 

 تيجهت انقادظي

3 0 1555 

45- 55 

 5 

دزاظت ييىل و 

زغباث طانباث 

انًدازض 

انًتىظطت و 

اإلعداديت في 

يسكص يحافظت 

 انقادظيت 

يجهت انقادظيت 

نعهىو انتسبيت 

 انسياضيت 

1    -  1555 

127- 147 

 6 

انسشاقت و عالقتها 

 بانقياظاث انجعًيت 

يجهت انقادظيت 

نعهىو انتسبيت 

 انسياضيت

1    -  1555 
34- 48 

 7 

انقىة و آثسها عهى 

يهازة انتهديف 

 بكسة انعهت  

 3881 2  3 يجهت انقادظيت 
26- 33 

 8 

أثس انتسبيت انعًهيت 

/ انتطبيقيت عهى 

اإلعداد انًهُي 

نكهيت انتسبيت 

انسياضيت في 

 انقطس 

 3888 1 3 يجهت انقادظيت 

135-150 

 9 

انقدزة انحسكيت 

نهتىافق يا بيٍ 

انرزاع و انُظس 

ُاء أداء انسييت أث

انتهديف بكسة 

 انعهت 

يجهت انقادظيت 

نعهىو انتسبيت 

 انسياضيت

0 1 3881 

49- 77 

 10 

تأحٛش صًم انكشج 

ػهٗ فاػهٛح يٓاسج 

 انمفض تكشج انغهح 

يزهح ػهٕو 

انتشتٛح 

 انشٚاػٛح / تاتم 

1 1 2002 
241-258 

 11 

انًشَٔح ٔ ػاللتٓا 

تانمٛاعاخ انزغًٛح 

ح نطانثاخ لغى انتشتٛ

 انشٚاػح 

 1997 3 2 يزهح انمادعٛح 

89-122 

 12 

تمٕٚى األداء 

انًٓاس٘ تكشج انغهح 

نطالب كهٛح انتشتٛح 

انشٚاػٛح فٙ رايؼح 

 انمادعٛح 

يزهح دساعح ٔ 

تضٕث انتشتٛح 

انشٚاػٛح / 

 انثظشج 

13   -  2001 

93-113 

  
     

 

 انكتة انؼهًٛح انًؤنفح 

Books  

 خ

No. 

 انؼُٕاٌ 

Book Title 

 داس انُشش 

Publisher 

 انغُح 

Year 

 2008 دٕٚاَٛح-انؼشاق                                                      اػذاد انشٚاػٍٛٛ تذَٛا ٔيٓاسٚا   1 
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 2 
انتخطٛؾ  فٙ انتذسٚة 

 انشٚاػٙ    
 2008  ٚغذاد                                                       -انُٓؼح انضذٚخّ  

     

 انثضٕث انًهماج فٙ انًؤتًشاخ

Participation in 

Conferences 

 خ

No. 

 ػُٕاٌ انثضج

Paper Title 

 ػُٕاٌ انًؤتًش

Conference Title 

 انزٓح انًُظًح نهًؤتًش

Organized By 

 انغُح

Year 

 1 

انتضهٛم انضشكٙ  

نًٓاسج انطثطثح نكشج 

 انغهح

 -سٚاػح انزايؼاخ انؼشتٛح

 هؼاخافاق ٔتط

انًؤتًش انؼهًٙ 

نهًزهظ االػهٗ 

انشٚاػح ٔانشثاب 

فٙ رًٕٓسٚح يظش 

 انؼشتٛح

 20-22 /10 /

2010 

 2 

انتضهٛم انضشكٙ  

نًٓاسج انًُأنح تكشج 

 انغهح

انًؤتًش انؼهًٙ  انشٚاػح فٙ االَزاص

انؼاشش فٙ رايؼح 

 صهٕاٌ

 20-22/9 /

2010 

 3 

تأحٛش انؼٕايم 

االرتًاػٛح ػهٗ 

فٙ  انشٚاػح انُغٕٚح

 انمادعٛح حيضافظ

 انشٚاػح ٔانًزتًغ

 

كهٛح -رايؼح انثظشج 

 انتشتٛح انشٚاػٛح

 1557 

 4 

تأحٛش تذسٚظ 

تاعهٕتٙ انتذسٚة ٔ 

انتثادل فٙ دسط 

انتشتٛح انشٚاػٛح 

 نًٓاساخ كشج انغهح 

ػهٕو انشٚاػح فٙ ػانى 

 يتغٛش

انًؤتًش انؼهًٙ 

انذٔنٙ انخايظ انز٘ 

 –اَؼمذ فٙ االسدٌ 

 ػًاٌ 

/ اراس  21-23 

2006 

 5 

انتضهٛم انضشكٙ 

نالداء انًٛكاَٛكٙ 

نًٓاسج انتًشٚش فٙ 

 كشج انغهح 

ػهٕو انشٚاػح ٔدٔسْا 

 فٙ االَزاص انشٚاػٙ

َذٔج ػهٕو انشٚاػح 

ٔ دٔسْا فٙ االَزاص 

انشٚاع انز٘ اَؼمذ 

 –فٙ انغؼٕدٚح 

 انشٚاع 

 2006 

 6 

احش اعتخذاو 

انضاعٕب فٙ تؼهٛى 

يٓاساخ كشج انغهّ 

نطالب رايؼح 

 انمادعّٛ

دٔس انتؼهى االنكتشَٔٙ فٙ 

 تؼضٚض يزتًؼاخ انًؼشفح

انًؤ تًش انؼهًٙ 

انخانج فٙ رايؼح 

 انثضشٍٚ

 \َٛغاٌ\ 6-8 

2010 

       

انزٕائض انؼهًٛح 

 ٔانشٓاداخ انتمذٚشٚح 

Awards   

 خ

No

. 

 اعى انزائضج أٔ انشٓادج

Award Type 

 انزٓح انًاَضح

Organizer 

 انغُح

Year 

 1    

اإلششاف ػهٗ انذساعاخ 

 انؼهٛا

Supervised on 

Postgraduate 

studies  

 خ

No

. 

ػُٕاٌ انشعانح أٔ 

 األؽشٔصح

Thesis Title 

 اعى انطانة

Student Name 

 انزايؼح

Universit

y 

 انغُح

Year 

 1 

تأحٛش تًشُٚاخ خاطح فٙ 

انظؼثح فٙ تؼهى انًشاصم 

تؼغ يٓاساخ انتظٕٚة 

 تكشج انٛذ 

 اصًذ ػثذ انضْشج 

رايؼح  

 انمادعٛح

11  /12 

/2001  

 2 

تمٕٚى يغتٕٖ األداء 

انثذَٙ ٔ انًٓاس٘ 

نالػثاخ انذٔس٘ انًًتاص 

تكشج انغهح نهًٕعى  

2000  /2001  

 ٔئاو ػثذ هللا أغا 

 
رايؼح 

   انمادعٛح
9/4/2002  



 0 

 3 

ػاللح تؼغ انًتغٛشاخ 

ًُاتٛكٛح تذلح تظٕٚة انكٛ

انشيٛح انضشج نذٖ الػثٙ 

انًُتخة انٕؽُٙ انؼشالٙ 

 تكشج انغهح 

 لاعى يضًذ ػثاط 

 
رايؼح 

 انمادعٛح
4/11/2002  

 4 

تُاء ٔ تمٍُٛ يمٛاط 

انزكاء انًٛذاَٙ نالػثٍٛ 

 انًتمذيٍٛ تكشج انمذو 

 عهًاٌ ػكاب عشصاٌ 
رايؼح 

 انمادعٛح
 

 5 

ػاللح تؼغ انًتغٛشاخ 

كٛح نشرم انكًُٛاتٛ

انًشرضح تإَزاص انمفض 

 انؼانٙ  

 يارذ ػضٚض نفتّ

رايؼح  

 انمادعٛح
18/3/2003  

 6 

يشكض انغٛطشج ٔ ػاللتّ 

تانتؼهى تؼغ انًٓاساخ 

 األعاعٛح تكشج انمذو 

 حائش يٓذ٘ فشصاٌ

 
رايؼح 

 انمادعٛح
 

 7 

احش االعهٕتٍٛ انتثادنٙ 

ٔانتذسٚثٙ فٙ تًُٛح 

 انمذساخ االتذاػٛح 

 فشد  صغٍٛ فشصاٌ

 
رايؼح 

 انمادعٛح
18/3/2006  

 8 

تُاء ٔتطثٛك يمٛاط 

العانٛة انتؼايم يغ 

انؼغٕؽ انُفغٛح نذٖ 

 انًؼالٍٛ انشٚاػٍٛٛ 

 اعؼذ ػهٙ عفٛش  

رايؼح 

 انمادعٛح

10/12/

2007 

 9 

تاحٛش تًشُٚاخ تشكٛض 

االَتثاِ فٙ تؼهى تؼغ 

 يٓاساخ كشج انغهح 

 ػهٙ يضًذ ٚاعٍٛ 
رايؼح 

 انمادعٛح
15/1/2008  

 10 

تضذٚذ يغتٕٚاخ يؼٛاسٚح 

تذَٛح خاطح ٔ يٓاسٚح ٔ 

لٛاعاخ رغًٛح نخطٕؽ 

انهؼة نذٖ الػثٙ كشج 

 انمذو انشثاب 

َٕاس ػثذ هللا صغٍٛ 

17/1/2008 
رايؼح 

 انمادعٛح
17/1/2008  

 11 

تؼغ انمذساخ انؼمهٛح 

ٔانثذَٛح ٔػاللتٓا تفؼانٛح 

االداء انٓزٕيٙ نالػثٙ 

 كشج انغهح 

 ػٛاء حايش يطش 

رايؼح  

 انمادعٛح
21/2/2009  

 12 

احش انتًشٍٚ انًتغهغم 

ٔانؼشٕائٙ فٙ تؼهى 

ٔاصتفاظ تؼغ انًٓاساخ 

 االعاعٛح فٙ كشج انمذو 

 يُٓذ ٚاعش داٚخ 

رايؼح  

 انمادعٛح
5/3/2009  

 13 

احش تًشُٚاخ عشػح 

ٔتضًم االداء نتطٕٚش 

انًٓاساخ انذفاػٛح 

 انفشدٕٚ نهشثاب تكشج انٛذ 

 انضغٍٛ  َؼًاٌ كشٚى ػثذ

رايؼح  

 انمادعٛح
22/3/2009  

 14 

احش ٔصٌ انزغى انضائذ  

ػهٗ انهٛالح انثذَٛح 

ٔيغتٕٖ انًٕٛل نذٖ 

ؽانثاخ انًذاسط انًتٕعح 

 فٙ يضافظح انذٕٚاَٛح 

 دَٛا طثاس ػهٙ 

 
رايؼح 

 انمادعٛح
23/3/2009  

 15 

تُاء ٔ تمٍُٛٛ يمٛاط 

نتمٛٛى يذسعٙ ٔ يذسعاخ 

انتشتّٛ انشٚاػّٛ فٙ 

 ظح انمادعّٛيضاف

 ػذَاٌ َغٛش صغٍ

رايؼح  

 انمادعٛح

18\10\ 

2009 

 16 
تُاء ٔتطثٛك يمٛاط 

نًٓاسج االتظال تٍٛ 

 ػهٙ صغٍٛ َزى

 

رايؼح 

 انمادعٛح
6\12\ 2009  



 1 

 يذستٙ ٔالػثٙ انزٕدٔ

 17 

تاحٛش يُٓاد تؼهًٛٙ فٙ 

تًُٛح يٓاساخ كشج انغهّ 

ٔانمذساخ انضشكّٛ 

ٔانغهٕن انتكٛفٙ نزٔ٘ 

 مهّٛ انثغٛطّاالػالّ انؼ

سٚاع رًؼّ صغٍ  

 دكتٕسا 
رايؼح 

 انمادعٛح

20\ 

10\2009  

 18 

احش يُٓذ تؼهًٛٙ نتًُٛح 

تؼغ انًٓاساخ ٔانمذساخ 

انضشكّٛ ٔيظاْش االَتثاِ 

الؽفال تطٗء انتؼهى 

ٔػاللتّ تانتضظٛم 

 انذساعٙ

صغٍ ْاد٘ ششٔو  

 دكتٕسا 

رايؼح 

 انمادعٛح

27\12\

2009 

 19 

اسج احش اعتضذاو فهغفح ادس

انزٕدِ انشايهّ فٙ 

تضضذٚذ انفزِٕ تٍٛ انٕالغ 

ٔانطًٕس نؼًم يذتشتاخ 

انتشتّٛ انشٚاػّٛ فٙ 

 انزايؼاخ انؼشالّٛ

 دكتٕساِ  

 ياصٌ فشصاٌ يزٕٓل

رايؼح 

 انمادعٛح

18 -7-

2010 

 20 

تاحٛش يُٓذ تؼهًٛٙ يمتشس 

نتؼهٛى انغثاصّ انضشِ 

نهًثتذ ئٍٛ فٙ انزضء 

 8-6انؼًٛك تاػًاس 

 صثٛم ػهٙ صًٛذ 

رايؼح  

 انمادعٛح

11-11-

2010 

 21 

تُاء يُٓذ دسط انتشتٛح 

انشٚاػٛح نهكهٛاخ غٛش 

االختظاص فٙ انزايؼاتٗ 

 انؼشالٛح

 اصًذ ػالٔ٘ عؼذٌٔ

رايؼح 

 انمادعٛح
3/1 /2011  

 22 

احش اعهٕتٙ االكتشاف 

انًٕرّ ٔانتمهٛذ٘ فٙ 

تؼهى تؼغ انًٓاساخ 

االعاعٛح تكشج انغهح 

شكٙ ٔػاللتٓا تانشػا انض

نطالب انًشصهح االٔنٗ فٙ 

 كهٛح انتشتٛح انشٚاػٛح

 أط ٕٚعف

رايؼح 

 انمادعٛح
 

 23 

تُاء ٔتمٍُٛ ٔتطثٛك 

يمٛاط االتزاِ انُفغٙ 

َضٕ دسط انتشتٛح 

انشٚاػٛح نذٖ ؽهثح 

رايؼح انمادعٛح كهٛاخ 

 غٛش االختظاص

 حايش صغٍٛ كضؾ

رايؼح 

 انمادعٛح
 

 24 

تاحٛش تذسٚثاخ انمٕٖ 

ف ػهٗ انمظٕٖ نالؽشا

ٔفك ٔصَٙ انزغى ٔاالداج 

ٔػاللتٓا تإَٔاع انمٕج 

ٔتؼغ انًٓاساخ انذفاػٛح 

ٔانٓزٕيٛح تكشج انٛذ 

 نهشثاب

 يششق ػضٚض ؽُش

رايؼح 

 انمادعٛح
 

 25 

انذفاػٛح َضٕ يًاسعح 

االَشطح انشٚاػٛح نزٔ٘ 

تمثم طٕسج انزغى 

انٕاؽئ ػهٗ ٔفك  -انؼانٙ

اًَاؽ انشخظٛح نذٖ 

 حؽالب انًشصهح االػذادٚ

 اعؼذ ػهٙ عفٛش

رايؼح 

 انمادعٛح
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