
 

 

 

 

 

 

 

 

 الس٘زٍ الذاذَ٘
 

 

 

 

 غ٘ذاء كاظن عثذ هللا السالهٖ:   ـن ـــــــــاالســ

   8791: الد ــذارٗخ الو٘ـ

 هرزّجح الحالح الزّج٘ح :

 هسلوح   :   الذٗـــــــــــاًح

    لغح عزت٘ح  :  ضــــــالرـخـظ

  هذرس جاهعٖ : َــــــــــــالْظ٘ف

 هذرس  الذرجح العلو٘ح :

  جاهعح القادس٘ح / كل٘ح الزراعح :       عٌْاى العول

 Gg8585707@ gmail.com8  :كرزًّٖ الثزٗذ إالل

 

 

 

 أّالً : الوؤُالخ العلو٘ح

 

 التاروخ ة ـــالكلو اجلامعة الدرجة العلموة

 بكالوريوس

 

 400٢/ 4002 كمية التربية جامعة القادسية 

 4000 كلوة اآلداب جامعة القادسية املاجستري
 هالدكتورا

 

 4002 كلوة اآلداب جامعة القادسية
    أخرى

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلو٘حشاً٘اً : 

 

 

 

 : الوقزراخ الذراس٘ح الرٔ قود ترذرٗسِا شالصا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 اللغة العربوة / حقوق االنسان / حروة ودميقراطوة   البستنة وهندسة احلدائق 1

 

 حق

1111  ،1111 ،1112 ،1113 ،1114 ،1115  ،

1118  

 حروة ودميقراطوةاللغة العربوة / حقوق االنسان /  االنتاج احلوواني  1
1111  ،1111 ،1112 ،1113 ،1114 ،1115  ،

1118  

 اللغة العربوة / حقوق االنسان / حروة ودميقراطوة علوم الرتبة   2
1111  ،1111 ،1112 ،1113 ،1114 ،1115  ،

1118  

 

 :الرٖ أشزف علِ٘ا( الزسائل  ،االطارٗخ  ): راتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

   ال ووجد     1

1    

 

 الرٖ شارك فِ٘االعلو٘ح ّالٌذّاخ الوؤذوزاخ : خاهسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بودرت 

 حضور(
المؤتمر العممي السادس لمشهيد زيد بن عمي عميه السالم / سنة  1

 / مشاركة ببحث4002
 مشاركة ببحث  بابل الرتبوة جامعة علي نظمته كلوةمزار الشهود زود بن  1116

المؤتمر العممي الدولي الرابع ) اثر العمهم االنسانية في ترسيخ الههية  1
 4002الهطنية( 

 حضور  االنسانوة جامعة املثنى / كلوة الرتبوة للعلوم 1118

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 2/4/4000 مدرس مساعد  1
 4002/  2/  04 مدرس  2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور جامعة القادسوة  4004 ندوة عممية عن المكتبة االفتراضية   2

 حماضر جامعة القادسوة / كلوة الزراعة 1111 ندوة الفاظ النباتات في المغة العربية  3

 حضور جامعة القادسوة / كلوة القانون 1111 ندوة حقهق االنسان  4

/   valiation of rotenone induce parkinsonsندوة عممية  5
 / جامعة القادسية / كمية الزراعة  4002سنة 

 حضور كلوة الزراعةجامعة القادسوة /  1118

/ جامعة القادسية / مركز  4002ندوة  االبتزاز االلكتروني /  
 الحاسهب 

 حضور جامعة القادسوة / مركز احلاسوب 1118

 

  االخزٓ: األًشطح العلو٘ح  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

 / جامعة القادسوة / مركز التعلوم املستمر 4002لتدريسيي المغة العربية لغير االختصاص / سنة ورشة عمل  1118سنة  ورشة عمل ) المقررات الدراسية(

الترميز(  ورشة عمل المتطمبات االجبارية واالختبارية حسب نظام المقررات والية

 4002سنة 

 4000دورة طرائق التدريس / سنة 
 4000دورة تقانات حاسهب /سنة  
 / جامعة القادسية/ كمية القانهن 4000سنة دورة حقهق االنسان /  

 كمية القانهن  4000دورة تدريبية  في حقهق االنسان / سنة  
 القانهن  / جامعة القادسية/كمية 4004دورة حقهق االنسان /سنة  
 / مركز الحاسهب/ جامعة القادسية400٢دورة التعميم االلكتروني /سنة  

 جامعة القادسية / كمية القانهن / 400٢دورة حقهق االنسان /سنة  

 

 ّ شِاداخ الرقذٗز. الجْائز كرة الشكز ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 7102 امانة عتبة زيد بن علي)عليه السالم( شهادة تقدير            1

 7102 االنسانية التربية للعلومجامعة المثنى / كلية  شهادة شكر وتقدير     1

 7107 رئيس جامعة القادسية  شكر وتقدير  2

 7107 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 3

 7100  االدابجامعة القادسية / كلية  شكر وتقدير 4

 7100 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 5

 7100 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 6

 7100 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 7107 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 8

 7107 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 11

 7107 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 11

 7107 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 11

 7102 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 12

 7102 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 13

 7102 جامعة القادسية / كلية الزراعة  شكر وتقدير 14

 الثحْز العلو٘ح :شاهٌا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 1111 هشرزكهٌِج الرعل٘ل الٌحْٕ عٌذ عثذ القاُز الجزجاًٖ/ تحس  1

ًظْص هحققح هي تِجح الحذائق فٖ شزح ًِج الثالغح لعالء الذٗي كلسراًَ االطفِاًٖ/  1

 تحس هشرزك
1116 

هقرطفاخ هي كالم اه٘ز الوؤهٌ٘ي علَ٘ السالم هي كراب تِجح الحذائق فٖ شزح ًِج  2

 الثالغح لعالء الذٗي كلسراًح االطفِاًٖ / تحس هشرزك
1115 

 1116  هفِْم القْج ّالضعف فٖ اللغح العزت٘ح  3

ّط٘ح االهام علٖ التٌَ الحسي علِ٘وا السالم تحاضزٗي هٌظزفا هي طف٘ي دراسح فٖ  4

 ًحْ الٌض
1117 

 الكرة الوؤلفح أّ الورزجوح.:"ذاسعا

 سٌح الٌشز أسن الكراب خ

  ال ْٗجذ  8

2   

3   

4   

5   

 اخ .ــ:اللغ "عاشزا

 ٖعزت             

           انكلٍزي  

 


