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  C.Vذاتيةسرية 
                                                                                     

                                                                            

             
 

 

 ٙانًٕظٕ٘ حًٕد: يحًد جباز طانب  االظى انسباع . 

  ٌ1891 انًثُٗ  انتٕند :ٔظُت يكا. 

   . ٙانجُعٛت : عساق 

  . انحانت االجتًاعٛت : يتصٔج 

 

 -* الشهادات :

 .  2002 جايعت انُٓسٍٚ / كهٛت انحقٕق  بكانٕزٕٚض قإٌَ /  .1

 . 2005  كهٛت انحقٕقجايعت انُٓسٍٚ /   /     ياجعتٛس قإٌَ .2

 . 2021 يعٓد انعهًٍٛ نهدزاظاث انعهٛا  /      قإٌَدكتٕزاِ  .3
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    :* المهنة الحالية 

  ٙجايعت انقادظٛت / كهٛت انقإٌَ .تدزٚعٙ ف 

 الختصاص انعاو    : انقإٌَ انعاو .    ا 

 . ٘االختصاص اندقٛق : انقإٌَ اندظتٕز 

 : ًٙاظتاذ يعاعد -انهقب انعه . 

 

  َعاٌ / اندارسة انقإََٛت .ٔشازة حقٕق اال سابق :مكان عمل 

 : المهام االدارية- 

 . ٌَٕتٕنٗ يٓاو يقسزٚت قعى انقإٌَ انعاو فٙ كهٛت انقا 

  اندزاظاث انعهٛا فٙ كهٛت انقإٌَ . يعؤٔل ٔحدةتٕنٗ يٓاو 

 

فٛٓددا خددازج انق ددس : اندددٔزة انتددٙ اقايٓددا يعٓددد انعدانددت        * اندددٔزاث انتددٙ  دداز   

عًداٌ    –  فدٙ االزدٌ  بانتُعٛق يع االيى انًتحدة حدٕل حسٚدت انتعبٛدس عدٍ اندس ٘      

     2005    ظُت

   : المحاضرات التي القاها* 

فددٙ كهٛددت انقددإٌَ جايعددت   اندزاظدداث االٔنٛددت  / تدددزٚط يددٕاد قعددى انقددإٌَ انعدداو    -

ْٔٙ يٕاد انقإٌَ اندظتٕز٘ ٔانقدإٌَ االداز٘ ٔانقادا     2005انقادظٛت يُر ظُت 
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االداز٘ ٔانًانٛددت انعايددت ٔقددإٌَ امددٕل انًحاكًدداث انجصارٛددت ٔانتحقٛددق انجُددارٙ      

 ٔحقٕق االَعاٌ .

جدداٌ انًُاقشددت  ٔانًشددازكت فددٙ االيتحاَدداث انشددمٕٚت ٔانًشددازكت فددٙ ن     انتدددزٚط  -

 قعى انقإٌَ انعاو . –ٔاال ساف عهٗ طهبت اندزاظاث انعهٛا 

 - 2005  يددٍ ظددُت جايعددت انقادظددٛتقعددى انتددازٚ  /  -يحاضددس فددٙ كهٛددت انتسبٛددت  -

2002 . 

ت انقادظدٛت يدٍ   يحاضس فٙ كهٛدت االدازة ٔاالقتصداد / قعدى ادازة االعًدال /جايعد      -

 . 2009 - 2005   ظُت

 ةاالداري عما اال :- 

انًشدكهت بدأايس   أ انتدقٛقٛدت  * تٕنٗ انتحقٛق االداز٘ فٙ كثٛس يٍ انهجاٌ انتحقٛقٛت 

 جايعٛت أ ادازٚت ايا زرٛعا أ عإا قإََٛا فٛٓا .

* عإ فٙ نجاٌ دارًٛت فٙ كهٛت انقدإٌَ جايعدت انقادظدٛت كهجُدت احتعداد ان ديدت       

ٔنجُددت ان هبددت ،  غٛابدداثنجدداٌ ٔ، ٔنجُددت اَاددباط ان هبددت   ،ٔانتسفٛددع ٔانعدد ٔاث  

نجدددداٌ ٔ، ٔنجُددددت االظددددت ل انعهًددددٙ ، ، ٔانهجدددداٌ االيتحاَٛددددت انًقامددددت انعهًٛددددت 

 نه هبت . انتدزٚب انصٛمٙ نجُت ٔ، انًشتسٚاث 
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  النتاج العلمي:-  

 -: فٙ يج ث قإََٛتانعهًٛت االكادًٚٛت انًُشٕزة أاًل : انبحٕث   -      

 . انٕاقع اندظتٕز٘ نهمٛدزانٛت فٙ انعساق -1

 . انًعهٕياث ٗعهل انحق فٙ انحصٕ -2

  2005  انُظاو انبسنًاَٙ ٔتٕاشٌ انعه ت فٙ دظتٕز انعساق نعاو  -3

 حق ان مم فٙ انتسبٛت ٔانتعهٛى . -4

 . 2005انمٛدزانٛت انًانٛت فٙ دظتٕز انعساق نعاو  -5

 . 2005تمٕٚض االختصاماث اندظتٕزٚت فٙ دظتٕز انعساق نعاو  -6

اث غٛددس انًُتظًددت بدداقهٛى ٔفقددا    االختصامدداث اندظددتٕزٚت نهًحافظدد   -2

 . 2005ندظتٕز انعساق نعاو 

 . 2005االدازة انًدَٛت نهعه ت انععكسٚت فٙ دظتٕز انعساق نعاو  -9

 . نألَحساف انتشسٚعٙفٙ انعساق انًحكًت االتحادٚت انعهٛا تصد٘  -8

و َارب زرٛط انجًٕٓزٚت فٙ دظتٕز انعساق نعا ختصاماث  -10

 ) دزاظت يقازَت ( 2005

انًحكًدددت االتحادٚدددت انعهٛدددا فدددٙ حدددم انًُاشعددداث بدددٍٛ      دٔز  -11

 قهٛى .فٙ  ٛس انًُتظًت غانحكٕيت االتحادٚت ٔانًحافظاث 
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يجهط انُٕاد فٙ االمد حاث انحكٕيٛدت ٔفقدًا ندظدتٕز     دٔز  -12

 2005جًٕٓزٚت انعساق نعاو 

 

 -ثانيا : المقاالت المنشورة على االنترنث :

  ظباد َشٕ  انُظاو انمٛدزانٙ انعساقٙ .   -1

 . حق انحصٕل عهٗ انًعهٕياث بٍٛ انٕاقع ٔان ًٕح   -2

  يدٖ ي رًت انُظاو انبسنًاَٙ نهعساق .   -3

 .بم ٚصُعّ انقااة األقٕٚا  تصُع انقاا  انًعتقمانُصٕص ال    -4

 حق ان مم فٙ انتسبٛت ٔانتعهٛى .  -5

 

    ٌَٕكهٛت انقاجايعت انقادظٛت /  انعساق /هًساظهت : جًٕٓزٚت ن -

- iqedu.jabbar@qu..ohamadM      mail :  –E . 

 009647802250219       فانٓات -

mailto:Mohamad.jabbar@qu.edu.iq
mailto:Mohamad.jabbar@qu.edu.iq

