
 

 

 

 

 

 

 

 

 انسيشي انزاذيً
 

 

 

 

 جاسم دمحم حمزج انمحاَيهي:   ـم ـــــــــاالســ

  2666/ 66/5ديُاويح    : الد ــذاسيخ انميـ

 مرزَضانحانح انزَجيح :

 مسهم :   انذيـــــــــــاوح

 االجرماع انجىائي: عهم    صــــــانرـخـص

  اسرار جامعي: ًــــــــــــانُظيف

 اسرار مساعذ  انذسجح انعهميح :

   جامعح انقادسيح / كهيح انقاوُن:      عىُان انعمم

 jasim.hamza@qu.edu.iq :كرشَوي انثشيذ إالن

 

 

 

 أَالً : انمؤٌالخ انعهميح

 

 التاروخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

(فٍ  3024 االداب القادسية

6/7/4993 
( فٍ 6696) االداب القادسية املاجستري

3/42/0224 

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 
 

 

 انصىرح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهميحشاوياً : 

 

 : انمقشساخ انذساسيح انرّ قمد ترذسيسٍا شانصا"

 حـــــانسى ادجـــــانم مـــانقس خ

 0223-0224 يجزًغ ػراقٍ ورغُر اجزًبػٍ              كهُخ االداة / قطى االجزًبع 4

 0222-0223 فهطفخ ػهى االجزًبع                           كهُخ االداة / قطى االجزًبع 0

 0226-0222 ػهى االجزًبع انطُبضٍ )أَظًخ ضُبضُخ (   كهُخ االداة / قطى االجزًبع 4

-0227و0227-0226 إصالح يجريٍُ                             كهُخ االداة / قطى االجزًبع 3

0222 

كهُخ انسراػخ وكهُخ انؼهىو  2

 وكهُخ انطت انجُطرٌ

 0229-0222               ) يحبضر(حقىق االَطبٌ وانذًَقراطُخ  

 0242-0229و

جًُغ انطُىاد يٍ  ػهى االجراو وػهى انؼقبة                    كهُخ انقبَىٌ  6

 0249انً  0242

جًُغ انطُىاد يٍ  انهغخ االَكهُسَخ                              كهُخ انقبَىٌ 7

 0242انً  0244

 0242-0243 رُشئخ اجزًبػُخ ثبنهغخ االَكهُسَخ كهُخ االداة / قطى ػهى انُفص 2

 

 

 

 ربرَخ انحصىل ػهً انهقت  انهقت انؼهًٍ  د

 04/44/0220فٍ  9273األير انجبيؼٍ رٌ انؼذد  يذرش يطبػذ 4

 04/42/0227فٍ( 4200األير انجبيؼٍ رٌ انؼذد ) يذرش 0

  02/2/0243(  فٍ 2472االير انجبيؼٍ رٌ انؼذد ) اضزبر يطبػذ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :انري أششف عهيٍا( انشسائم  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األطروحة  أو  ادم ت

1    

2    

 

 انري شاسك فيٍاانعهميح َانىذَاخ انمؤذمشاخ : خامسا"

 وُع انمشاسكح  االوعقادمكان  ح ــانسى عىُان ان خ

) تحس / تُسرش 

 حضُس(

ـ انًؤرًر انؼهًٍ انطبدش  4
 نهؼهىو االَطبَُخ 

جبيؼخ انقبدضُخ / كهُخ  2-6/40/0227

 االداة

 ثحث

انؼهًٍ انثبٍَ نكهُخ انًؤرًر  0

 انقبَىٌ

جبيؼخ انقبدضُخ / كهُخ  7-2/3/0242

 نقبَىٌا

 ثحث

انًؤرًر انؼهًٍ انؼراقٍ  4

 األول نكهُبد انقبَىٌ  

/  3/  43ـ  44ـ 4

0244 

جبيؼخ انقبدضُخ / كهُخ 

 انقبَىٌ

 ثحث

انًؤرًر انؼهًٍ انزخصصٍ  3

 نحقىق انًرأح وانطفم

كهُخ جبيؼخ انقبدضُخ /  44/40/0244ـ40

 انقبَىٌ

 ثحث

كهُخ انقبَىٌ /جبيؼخ  2/40/0247 انًحكًخ االرحبدَخ َذوح 2

 انقبدضُخ
 حضىر

وذَج حقُق انعشاق في خُس عثذ  6

 هللا
كهُخ انقبَىٌ /جبيؼخ  40/40/0247

 انقبدضُخ

 حضىر

وذَج حُل قاوُن وقاتح االكاديمييه  7

 انعشاقيح
كهُخ انقبَىٌ /جبيؼخ  02/40/0247

 انقبدضُخ

 حضىر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشِ: األوشطح انعهميح  سادسا" 

 خاسض انكهيح داخم انكهيح

 0242انُصىص يبَكروضىفذ وورد دورح يؼبنج  0244     /دورح انًؼهذ انىطٍُ نحقىق االَطبٌ

 كهُخ انزرثُخ نهجُبد    /44/3/0249-2  / يشبرك/

جزًبػٍ ألػضبء انُفطٍ واالدورح انزىجُه واالرشبد  0242    / دورح االػالو انًجزًؼٍ 

كهُخ /44/3/0249-2/ يشبرك / انكبدر انزذرَطٍ  

 انزرثُخ نهجُبد

دورح رأهُم انًذرضٍُ /وزارح انزرثُخ/ انهغخ االَكهُسَخ  

     4996 

         4999     انذورح انزأهُهُخ نزؼهُى انحبضىة 

 0223     دورح انزأهُم انزرثىٌ 

                0222     دورح االَزرَُذ 

 

 

   0226     دورح انزأهُم انزرثىٌ 

      0242     دورح رقُُبد انزؼهُى  

 0242     دورح انزؼهُى انًطزًر  

 

 َ شٍاداخ انرقذيش. انجُائز كرة انشكش ، : "ساتعا

 انسىح انجٍح انماوحح انجائزج أَ شٍادج انرقذيش كراب انشكش أَ خ

  00/4/0226   انطُذ وزَر انزؼهُى انؼبنٍ  ورقذَركزبة شكر  4

  40/7/0222   انطُذ رئُص انجبيؼخ  كزبة شكر ورقذَر 0

 03/4/0247 انطُذ رئُص انجبيؼخ  كزبة شكر ورقذَر 4

 4/40/0247 انطُذ رئُص انجبيؼخ  كزبة شكر ورقذَر 3

انطُذ يطبػذ رئُص انجبيؼخ نهشؤوٌ  كزبة شكر ورقذَر 2

 االدارَخ

  44/4/0223 

انطُذ يطبػذ رئُص انجبيؼخ نهشؤوٌ  كزبة شكر ورقذَر 6

 االدارَخ

3/3/0247 

  44/4/0224   انطُذ ػًُذ كهُخ االداة  كزبة شكر ورقذَر 7



 

 

 

 

 

 

 

 

  46/40/0223 انطُذ ػًُذ كهُخ االداة  كزبة شكر ورقذَر 2

 42/40/0223 انطُذ ػًُذ كهُخ االداة  كزبة شكر ورقذَر 9

  06/4/0222   انطُذ ػًُذ كهُخ االداة  شكر ورقذَركزبة  42

  02/4/0222   انطُذ ػًُذ كهُخ االداة  كزبة شكر ورقذَر 44

  2/0/0226    انطُذ ػًُذ كهُخ االداة  كزبة شكر ورقذَر 40

  47/4/0229   انطُذ ػًُذ كهُخ انسراػخ  كزبة شكر ورقذَر 44

  09/6/0229   انطُذ ػًُذ كهُخ انطت انجُطرٌ   كزبة شكر ورقذَر 43

 0/4/0242    انطُذ ػًُذ كهُخ انؼهىو كزبة شكر ورقذَر 42

  43/4/0244   انطُذ ػًُذ كهُخ انؼهىو كزبة شكر ورقذَر 46

  40/7/0244   انطُذ ػًُذ كهُخ انؼهىو كزبة شكر ورقذَر 47

  2/3/0244    انطُذ ػًُذ كهُخ انقبَىٌ كزبة شكر ورقذَر 42

 7/2/0244    انطُذ ػًُذ كهُخ انقبَىٌ كزبة شكر ورقذَر 49

 42/3/0240   انطُذ ػًُذ كهُخ انقبَىٌ  كزبة شكر ورقذَر 02

  9/2/0240    انطُذ ػًُذ كهُخ انقبَىٌ  كزبة شكر ورقذَر 04

  6/2/0240    انطُذ ػًُذ كهُخ انقبَىٌ  كزبة شكر ورقذَر 00

 0240/ 46/9  انطُذ ػًُذ كهُخ انقبَىٌ ورقذَركزبة شكر  04

 42/9/0240   انطُذ رئُص انقطى انؼبو كزبة شكر ورقذَر 03

 4/0244/ 40  انقبَىٌكهُخ انطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 02

 3/4/0243 انقبَىٌ كهُخانطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 06

 2/2/0243 انقبَىٌ  كهُخانطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر  07

 03/9/0243 انقبَىٌ كهُخانطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 02

 9/44/0242 االداة كهُخانطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 09

 42/4/0246 انقبَىٌ كهُخانطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 42

 42/42/0246 انقبَىٌ كهُخانطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 44

 02/0/0247 انقبَىٌ كهُخانطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 40

 42/7/0242 انقبَىٌكهُخ انطُذ ػًُذ  كزبة شكر ورقذَر 44

 4/7/0249 انقبَىٌ كهُخنطُذ ػًُذ ا كزبة شكر ورقذَر 43

 0242 ػٍ انًؤرًر انثبٍَ نكهُخ انقبَىٌ   شهبدح رقذَرَخ 42

ػٍ انًؤرًر انؼراقٍ األول نكهُبد  شهبدح رقذَرَخ 46

 انقبَىٌ   

0244 

 0244 ػٍ يطزىي األدآء انؼهًٍ وانثقبفٍ              شهبدح رقذَرَخ 47



 

 

 

 

 

 

 

 

ػٍ انًؤرًر انؼهًٍ انزخصصٍ األول  شهبدح رقذَرَخ 42

 نحقىق انًرأح وانطفم  

0244 

ػٍ انًؤرًر انؼهًٍ انزخصصٍ فٍ  شهبدح رقذَرَخ 49

 انؼهىو انطُبضُخ

0240 

 0240 درع انزًُُس درع 32

 0244  شهبدح رقذَرَخ 34

 

 

 

 انثحُز انعهميح :شامىا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 2004 ـ اإلرهاب واجملتمع) دراسة حتليلية لظاهرة اإلرهاب يف اجملتمع العراقي( 1

 2005 ادلشكالت األسروة لذوي احلاجات اخلاصة )دراسة ميدانية يف مدونة الدووانية( 2

 2002 ) دراسة ميدانية يف دوائر اصالح النساء( 2003إجرام النساء يف العراق بعد احلرب عام  3

 2016 دور اجلامعة يف حتصني الشباب ضد اجلرمية 4

 2012 جرائم العنف عند االطفال ) دراسة ميدانية يف دوائر اصالح االحداث( 5

 انكرة انمؤنفح أَ انمرشجمح.:"ذاسعا

 سىح انىشش أسم انكراب خ

2   

6   

3   



 

 

 

 

 

 

 

 

4   

5   

 

 اخ .ــ:انهغ "عاششا

 ٍػرث             

           

 

 

 

 

 


