
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذاذُح انضُزج
 

 

 

 

 انجثىرٌ نثال روَش حمزج :  انثالثٍ و انهقة  ـمـــــــــاالصــ

 انقانىن انكهُـــــــــــــــح : 

  92/3/3293 : الد ــذارَخ انمُـ

 مرزوجح  انحانح انزوجُح :

 قانىن خاص  :     ضــــــانرـخـص

 مذرس مضاعذ انهقة انعهمٍ : 

  ذذرَضُح  : حــــــــــانىظُف

 جامعح انقادصُح  –كهُح انقانىن :        عنىان انعمم

 nibal.hmazah@qu.edu.iq : االنكرزونٍ انزصمٍ انثزَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اشغاهلا  الوظقػة  ت

ىى2008ىم.ىوحدةىاؼكعؾقمىادلوكؿرى 3

ىى2017ىوحدةىاؼقنثىواؼكطوـرى 9

ىى2017ىم.وحدةىاؼكهطقطىوادلكابعةى 3

ىىى2017ىىؽؼررىاؼدراساتىاؼعؾقاى 4

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ى31/7/2006ىاؼؼاؾونىىاؼؼادسقةى

ى12/12/2017ىاؼؼاؾونىىاؼؼادسقةى املاجستري

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 انمنشىرج انثحىز انعهمُح 

 سـة الـشر أسم البحث  ت

 2018 حمقةىاؼقصؿةىاؼوراثقةىيفىاثقاتىاؼـوب 1

 2020 اؼطالقىؽوائلىىيفاؼكنؽقمىواجراءاتهى 2

 

 انرٍ شارك فُها و ورط انعمم  انعهمُحواننذواخ انمؤذمزاخ 

 نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 –حضور 

 مشاركة ( 

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

ىحضورىػؾقةىاؼؼاؾونى2019ىضاؿرةىتػشيىاجلرميةىيفىحماعظةىاؼؼادسقةى1

ى2

ى

ى

دورىاؼؼضاءىاؼدسكوريىيفىحتؼققىؽقدأىاالؽنىاؼؼاؾونىيفى

ىاؼعراقى

ىحضورىػؾقةىاؼؼاؾونى2018

دورىتـظقمىاؼعالغةىبنيىاالجفزةىاؼرغابقةىادلهكصةىى3

ىباؼؽشفىطنىادلهاؼػاتىيفىاؼعراق

ىحضورىػؾقةىاؼؼاؾونى2019

غراءةىغاؾوؾقةىيفىتعدـلىاؼؼاؾونىادلدؾيىاؼػرؾويىؼوـةىى4

ى2016

ىحضورىاؼؼاؾونػؾقةىى2019

ىحضورىػؾقةىاؼؼاؾونى2019ىؽـاؿضةىاؼغؾةىواؼكطرفى5

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 14/3/2018 مدرس مساعد 1



 

 

 

 

 

 

 

طؼودىاؼشراػةىبنيىاؼؼطاعىاؼعامىواؼؼطاعىاخلاصىودورؿاىى6

ىيفىاؼكـؿقةىاالغكصادـةى

ىحضورىػؾقةىاؼؼاؾونى2019

ىحضورىػؾقةىاؼؼاؾونى2019ىاؾكفاكىحؼوقىاالغؾقاتىيفىاوغاتىاؼـزاطاتىادلوؾنةىى7

االسكاللىيفىػكابةىاؼرسائلىحقىاالغكقاسىوجتـبىى8

ىاجلاؽعقةىواؼقنوث

ىىحماضرىىػؾقةىاؼؼاؾونى2019

ؽدىىعاطؾقةىطؼوباتىغاؾونىادلرورىيفىاحلدىؽنىاجلرائمىىى9

ىادلرورـة

ىحضورىػؾقةىاؼؼاؾونى2018

ىحماضرىىػؾقةىاؼؼاؾونىى2020ىدورىاؼقصؿةىاؼوراثقةىيفىاثقاتىاؼقـوةىى10

اؼـاعذىودورؿاىيفىاؼكعدـالتىيفىغاؾونىاالسكلؿارىاؼعراغيىى11

ىاؼققفةىاالسكلؿارـةى

ىحماضرىىػؾقةىاؼؼاؾونىى2020

ىحضورىىجاؽعةىاؼؼادسقةى2020ىؽؤمترىجاؽعةىاؼؼادسقةىى12

ادلؤمترىاؼعؾؿيىاؼدوؼيىاؼرابعى)ىاالصالحىاؼرتبويىى13

ىىواالغكصاديىحتدـاتىوتطؾعاتىؽوكؼقؾقة(

ىحضورىىػؾقةىاؼؼاؾونىى2019

ادلؤمترىاؼعؾؿيىاؼدوؼيىاخلاؽسى)باؼعؾمىوادلعرعةىتـفضىى14

ىىاالؽم(

جاؽعةىاؼؼادسقةىىباؼكعاونىؽعىى2020

ىجاؽعةىعردوسيى

ؽشارػةىيفى

ىحبثى

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 مؤقتة

 التاروخ 

ى7/1/2018يفىى59ىدائؿقةىىجلـةىتلؿنيىاؼؽكبى1

ى8/2/2018يفىى352ىدائؿقةىىجلـةىاحكوابىؽعدالتىصؾقةىاؼدراساتىاؼعؾقاى2

ى7/2/2018يفىى342ىدائؿقةىىجلـةىاؼعالواتىواؼرتعقعاتى3

ى14/2/2018يفىى408ىؽؤغكةىىجلـةىاؼوغودىى4

ى13/2/2019يفىى254ىؽؤغكةىىجلـةىاسكالمىاؼعؿلى5

االؽكناؾقةىؼؾعامىاؼدراسيىجلـةىتدغقؼقةىؼكدغققىاطؿالىاؼؾمـةىى6

ى2018-2019

ى30/12/2018يفىى2624ىؽؤغكةى

ى29/11/2018يفىى3290ىؽؤغكةىىجلـةىظقاباتىصؾقةىاؼصفىاؼلاؾيى7



 

 

 

 

 

 

 

ى2020ىؽؤغكهىىجلـةىتدغقؼقةىى8

 

  االخزياألنشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط ت

 جىؼطؾقةىاؼصفىاؼرابعىاالشرافىطؾىىحبوثىاؼكهرى1

ىاالشرافىطؾىىاؼكدرـبىاؼصقػيىؼطؾقةىاؼصفىاؼلاؼثىى2

 

 انمقزراخ انذراصُح انرً قمد ترذرَضها

 املادة  الصف  دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ىغاؾونىاالحوالىاؼشهصقةىوادلوارـث اؼلاؾيىبؽاؼورـوسى1

 

 انمثادراخ و االعمال انرطىعُح 

 انضنح انمثادرج او انعمم انرطىعٍ خ

 صيانة وتجهيز كراسي الطلبة في القاعات الدراسية 3

 

22/1/2112 

 13/3/2112 تجهيز جزء من المواد الخاصة بمد انبوب سقي الى المساحات الخضراء 9

 

 .كرة انشكز ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو شفادة التؼدور ت

 2112 الجامعةرئيس  شكر وتقديرى1

 2112 العميد شكر وتقديرى2

 2112 العميد شكر وتقديرى3

 2112 العميد شكر وتقديرى4

 2111 العميد شكر وتقديرى5

 2112 العميد شكر وتقديرى6

 2112 العميد شكر وتقديرى7



 

 

 

 

 

 

 

 2121 الوزير شكر وتقديرى8

 2121 الوزير شكر وتقديرى9

 2121 الوزير شكر وتقديرى10

 2121 رئيس الجامعة وتقديرشكر ى11

 2121 العميد شكر وتقديرى12

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرزف(-مرىصط-)مثرذيءانمضرىي  انهغح خ

 حمرتفىطربي 3

 ؽقكدئ اؾؽؾقزي 9

 


