جامعة القادسية

(((انسيزج انذاتيح)))

الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
صييب مجيد كاظم الحمزاوي

عىىان انسكه :

الديوانية  /ام الخيل

االسم الثالثي واللقب
انتىنذ ومسقط انزأس  1431/1/72 :العراق -القادسية رقم انمىتايم :
82383087770
انثزيذ االنكتزوويSuhaib_mk@yahoo.com :
هىيح األحىال انمذويح 88011311 :

التعليم /المؤهالت الـعـلـمـية
انشهادج

انتخصص

انجامعح

سىح انتخزج

بكالوريوس

انكميزي

القادسية

7884-7883

ماجستير

ادب انكميزي

بنكمور اليندية

7817-7817

معلومات وظيفية
تاريخ أول تعييه في دوائز انذونح

7884 / 18 / 73

تاريخ انمثاشزج في انتعهيم انعاني

7884 / 18 / 73

تاريخ انمثاشزج في جامعح انقادسيح

7884 / 18 / 73

المناصب :
انمىصة

خ
1

مسؤول وحدة البحث والتطوير  /كمية العموم

7

مسؤول وحدة الدراسات العميا  /كمية العموم

3

مقرر قسم االثار  /كمية االداب
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مؤتمر االمام عمي بن الحسين (ع)  /كمية االداب

7

المؤتمر العممي الدولي االول  /كمية العموم
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مؤتمر االمام محمد الباقر (ع)  /كمية االداب
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مكان انذورج

انذورج
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التعليم على البرنامج الجاهز

كمية اليندسة
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دورة سالمة المغة العربية
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مركز تطوير التدريسي والتدريب الجامعي

17
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االداب
جامعح
تغذاد

131

انسىح

راتط انثحث

https://www.iasj.net/
3112
iasj?func=issueTOC&isId=7818&uiLanguage=ar
3119

3

