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  االستار انذكتىر حسىيه ضياء وىري عهي انمىسىي

 انًحًٕدٌخ .   يحهخ -ػًبسح  -يٍغبٌ  :انعىىان

  07801427634/  07705503902ْبرف: .عبيؼخ يٍغبٌ  –كهٍخ انمبٌَٕ  :مكان انعمم

  hassanin@uomisan.edu.iq/parisfrance347@yahoo.com انبريذ االنكترووي:

 انشهاداث:

 . عبيؼخ ثبثم –كهٍخ انمبٌَٕ  –لبٌَٕ دٔنً خبص  -رفغٍش انمبٌَٕ االعُجً  -يبعغزٍش فً انمبٌَٕ انخبص  -1

 . كشثالءعبيؼخ  –كهٍخ انمبٌَٕ  –يذًَلبٌَٕ  - حمٕق اسرفبق انًطبس –فً انمبٌَٕ انخبص  دكزٕساِ -2

 . عبيؼخ يٍغبٌ –كهٍخ انمبٌَٕ  –حبئض ػهى نمت ػهًً )يذسط( فً انمبٌَٕ انخبص  -3

 . عبيؼخ يٍغبٌ –كهٍخ انمبٌَٕ  –حبئض ػهى نمت ػهًً )اعزبر يغبػذ( فً انمبٌَٕ انخبص  -4

 . عبيؼخ يٍغبٌ –انمبٌَٕ  كهٍخ –حبئض ػهى نمت ػهًً )اعزبر( فً انمبٌَٕ انخبص  -5

 . عبيؼخ انجصشح –يشكض انهغبد انحٍخ  –حبئض ػهى شٓبدح كفبءح ثبنهغخ االَكهٍضٌخ  -6

 .  ٔصاسح انزؼهٍى انؼبنً ٔ انجحش انؼهًً  –ٍْئخ انًؼبْذ انفٍُخ  –حبئض ػهى شٓبدح كفبءح ثبنحبعجخ االنكزشٍَٔخ   -7

 .  حبئض ػهى شٓبدح انزٕفم ثبنهغخ االَكهٍضٌخ -8

 ( فً انحبعجخ االنكزشٍَٔخ  .IC3حبئض ػهى شٓبدح ) -9

 خبراث انعمم في وزارة انتعهيم انعاني و انبحج انعهمي :

 عبيؼخ يٍغبٌ . –يٍ يؤعغً كهٍخ انمبٌَٕ  -1

 عبيؼخ يٍغبٌ. –كهٍخ انمبٌَٕ  –سئٍظ لغى انمبٌَٕ انخبص  -2

 يٍغبٌ.عبيؼخ  –كهٍخ انمبٌَٕ  –يمشس لغى انمبٌَٕ انخبص  -3

 عبيؼخ يٍغبٌ  . –كهٍخ انمبٌَٕ  –يؼبٌٔ انؼًٍذ نهشؤٌٔ انؼهًٍخ ٔ انذساعبد انؼهٍب  -4

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –االداسٌخ نخهٕ انًُصت نًذح اسثؼخ اشٓش  رٕنٍذ يٓبو يؼبٌٔ انؼًٍذ نهشؤٌٔ -5

 عبيؼخ يٍغبٌ . –انمبٌَٕ  كهٍخ –ػضٕ ٍْئخ ػهًٍخ فً يغهخ يٍغبٌ نهذساعبد انمبٍََٕخ انًمبسَخ  -6

 .كًؼبٌٔ ػهًً  –عبيؼخ يٍغبٌ  –لغًً انمبٌَٕ انخبص ٔ انؼبو فً كهٍخ انمبٌَٕ   -يٍ يؤعغً انذساعبد انؼهٍب  -7

 ػضٕ نغُخ االػزشاضبد انًشكضٌخ فً عبيؼخ يٍغبٌ . -8

 كهٍخ انمبٌَٕ . –عبيؼخ ٔاعظ  –سئٍظ نغُخ االػزشاضبد انفشػٍخ  -9

 -يٍغبٌ  , كهٍخ كُٕص  –االيزحبٌ انزمًًٌٕ ػهى انكهٍبد االْهٍخ )عبيؼخ االيبو عؼفش انصبدق )ع( يزبثؼخ سئٍظ نغُخ  -10

 انجصشح(
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 عبيؼخ يٍغبٌ.  -انذساعزٍٍ انصجبحٍخ ٔ انًغبئٍخ –ػضٕ نغُخ االيزحبَبد انًشكضٌخ نًزبثؼخ االيزحبَبد االنكزشٍَٔخ  -11

 .عبيؼخ يٍغبٌ –كهٍخ انمبٌَٕ  –كٕيً سئٍظ نغُخ يزبثؼخ رُفٍز انجشَبيظ انح -12

 . عبيؼخ يٍغبٌ –كهٍخ انمبٌَٕ  -ػضٕ نغُخ اخزجبس صالحٍخ رذسٌغً اخزصبص انمبٌَٕ  -13

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ   -سئٍظ نغُخ رطجٍك َظبو انًمشساد  -14

 نغُخ فً كهٍخ انمبٌَٕ أ فً انغبيؼخ . 157يب ٌضٌذ ػٍ سئٍظ ٔ ػضٕ فً  -15

 عبيؼخ يٍغبٌ . –يًضم َمبثخ األكبدًٌٍٍٍ انؼشالٍٍٍ فً كهٍخ انمبٌَٕ  -16

 فشع يٍغبٌ . –سئٍظ انهغُخ انمبٍََٕخ فً َمبثخ االكبدًٌٍٍ  -17

 .  خبصلغى انمبٌَٕ ان –يبعغزٍش  –بٌ عبيؼخ يٍغ –كهٍخ انمبٌَٕ  – انًذًَ نًبدح انمبٌَٕرذسٌغً  -18

 لغى انمبٌَٕ انؼبو  . –يبعغزٍش  –عبيؼخ يٍغبٌ  –انمبٌَٕ  كهٍخ –رذسٌغً نًبدح فهغفخ انمبٌَٕ  -19

 لغى انمبٌَٕ انؼبو  . –يبعغزٍش  –عبيؼخ يٍغبٌ  –كهٍخ انمبٌَٕ  –)اصٕل انجحش انمبًََٕ(سٌغً نًبدح رذ -20

عبيؼخ  –انمبٌَٕ كهٍخ  –يذخم دساعخ انمبٌَٕ( انمبٌَٕ انزغبسي , نزضاو , االرذسٌغً نهًٕاد )انحمٕق انؼٍٍُخ , َظشٌخ  -21

 .يٍغبٌ

 عبيؼخ يٍغبٌ. –كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ  –يحبضش نهًٕاد )حمٕق االَغبٌ , انحشٌخ ٔ انذًٌمشاطٍخ(   -22

 ٔ يُبلش ٔ يمٕو ػهًً نهؼذٌذ يٍ انشعبئم انؼهًٍخ .يششف  -23

 يمٕو ػهًً نهؼذٌذ يٍ انجحٕس انؼهًٍخ . -24

 . يمٕو ػهًً نهؼذٌذ يٍ انزشلٍبد انؼهًٍخ -25

 خبراث انعمم في انجامعاث و انكهياث االههيت :

 انجصشح . –كهٍخ شظ انؼشة انغبيؼخ  –نهًٕاد )انمبٌَٕ انذٔنً انخبص , يذخم دساعخ انمبٌَٕ(  يحبضش -1

 -عبيؼخ االيبو عؼفش انصبدق )ع( –نهًٕاد )انمبٌَٕ انذٔنً انخبص , انؼمٕد انًذٍَخ , انمبٌَٕ انزغبسي(  يحبضش -2

 .يٍغبٌ 

 يٍغبٌ. –كهٍخ االيبو انكبظى )ع(  -يحبضش نهًٕاد )َظشٌخ االنزضاو(  -3

 يٍغبٌ . -عبيؼخ االيبو عؼفش انصبدق )ع( –يشبٔس لبًََٕ  -4

 خبراث في مجال انمجتمع انمذوي :

 يٍغبٌ. –ثشَبيظ انحكٕيخ انًحهٍخ  –يحبٔس يذًَ  -1

 . يٍغبٌ -يُغك يشكض رًٍُخ انًغزًغ انًذًَ   -2

 يٍغبٌ. –يُغك ثشَبيظ رًٍُخ حمٕق االَغبٌ  -3

 يٍغبٌ . –ًُظًخ سفبِ انؼشاق نسئٍظ ٔ يؤعظ  -4
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 كتب انشكر و تثميه انجهىد :

 كزبثً شكش ٔ كزبة رضًٍٍ عٕٓد يٍ يؼبنً ٔصٌش انزؼهٍى انؼبنً ٔ انجحش انؼهًً )ا . د َجٍم كبظى ػجذانصبحت(. -1

 انؼبنً ٔ انجحش انؼهًً )ا . د لصً ػجذانْٕبة انغٍٓم(.كزبة شكش يٍ يؼبنً ٔصٌش انزؼهٍى  -2

نزضٌٔذَب االيبَخ انؼبيخ نًغهظ انٕصساء ثًششٔع  –كزبة شكش يٍ االيٍٍ انؼبو نًغهظ انٕصساء ) د يٓذي انؼالق(  -3

ٕق فً اطشٔحزً فً انذكزٕساِ )حم يٕعٕدٌٍلبٌَٕ نحمٕق اسرفبق انًطبس ٔ يششٔع رؼذٌم نمبٌَٕ انطٍشاٌ انؼشالً 

 اسرفبق انًطبس(.

 -نً ٔ نًغًٕػخ يٍ رذسٌغً كهٍزُب  كزبة شكش يٍ يكزت انُبئت االٔل نشئٍظ يغهظ انُٕاة )حغٍ كشٌى انكؼجً( -4

 ألداء يٓبيُب ػهى ارى ٔعّ.

 . نغٕٓدي انًجزٔنخ فً اداسح يشكض رًٍُخ انًغزًغ انًذًَ انؼشالً –كزبة شكش يٍ يحبفع يٍغبٌ  -5

 َذٔاد حٕل يكبفحخ انفغبد انًبنً ٔ االداسي. إللبيخ –ثغذاد  –كزبة شكش يٍ ٍْئخ انُضاْخ انؼبيخ  -6

  .إلعٓبيُب فً اَغبص يٓشعبٌ انشٓذاء –ثغذاد  –يذٌشٌخ انزؼجئخ  –كزبة شكش يٍ ٍْئخ انحشذ انشؼجً  -7

فً اعزحذاس دساعخ  ًشبسكزًنيُٓب ) –)د ػهً ػجذانؼضٌض انشبٔي( كزبة شكش يٍ سئٍظ عبيؼخ يٍغبٌ  صًبٍَخ ػشش -8

كهٍزُب ػهى انًشكض انضبًَ ػهى كهٍبد انمبٌَٕ فً حصٕل  إلعٓبيًانخبص , لغى انمبٌَٕ ٔ  انمبٌَٕ انؼبو  انًبعغزٍش لغى

 .(ٔ غٍشْب نًشبسكزً فً انؼذٌذ يٍ انهغبٌ   ,  فً انؼشاق فً انزصٍُف انٕطًُ

يُٓب نشفغ انزؼهٍك ػٍ دساعخ انًبعغزٍش لغى  (ػجذانجبعظ يحغٍ ػٍبلكزت شكش يٍ سئٍظ عبيؼخ يٍغبٌ )د  ػششح -9

 . , ألداء يٓبيُب ػهى ارى ٔعّ عبيؼخ يٍغبٌ –كهٍخ انمبٌَٕ  –انمبٌَٕ انخبص 

 كهٍخ انمبٌَٕ . –نغٕٓدي فً اداسح لغى انمبٌَٕ انخبص  –كزبة شكش يٍ سئٍظ عبيؼخ يٍغبٌ )د يؤٌذ فٍصم سثٍغ(  -10

 .انُٓبئٍخ فً عبيؼخ عٕيشنإلششاف ػهى عٍش االيزحبَبد  –)د لبعى َبٌف ػهٕاٌ(كزبة شكش يٍ سئٍظ عبيؼخ عٕيش  -11

ػًٍذ كهٍخ انمبٌَٕ )  – (يٍغبٌعبيؼخ . انًغبػذ انؼهًً ) – (عبيؼخ يٍغبٌ. ػًٍذ كهٍخ انمبٌَٕ )يٍ  شكزت شكعجؼخ  -12

 .)ػًٍذ يؼٓذ انؼهًٍٍ( – جصشح(عبيؼخ ان –ٍذ كهٍخ انمبٌَٕ ػً) –( عبيؼخ انمبدعٍخ –

 .انٓالل االحًش غًؼٍخ فً حًهزٓب انزٕػٌٕخ ث إلعٓبيُب –يٍغبٌ  –انٓالل االحًش عًؼٍخ كزبة شكش يٍ  -13

 انبحىث انمىجسة :

 انحٕانخ انزغبسٌخ ػهى ثٍبض )ثحش يمبسٌ فً لٕاٍٍَ انزغبسح انؼشالٍخ ٔ لبٌَٕ عٍُف انًٕحذ نألٔساق انزغبسٌخ(.-1

 انُبلصخ )ثحش يمبسٌ فً لٕاٍٍَ انزغبسح انؼشالٍخ ٔ لبٌَٕ عٍُف انًٕحذ نألٔساق انزغبسٌخ(. انحٕانخ انزغبسٌخ -2

 رضاحى انٕصبٌب )ثحش فً انفمّ االعاليً(. -3

 (.1982نغُخ  80َشٕء ٔ دفغ يغبئهخ انُبلم فً َمم انشكبة )ثحش فً لبٌَٕ انُمم انؼشالً سلى  -4

 (.1982نغُخ  80َمم انجضبئغ )ثحش فً لبٌَٕ انُمم انؼشالً سلى  يغؤٔنٍخ انُبلم فً -5

 اعجبة فغخ انُكبػ )ثحش فً انفمّ االعاليً(. -6
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 (.2006نغُخ  26اعزشداد انغُغٍخ )ثحش يمبسٌ فً لبٌَٕ انغُغٍخ انؼشالٍخ سلى  -7

 انُظبو انمبًََٕ نًهكٍخ انذٔنخ نهغفٍ . -8

 االخزصبص انمضبئً انذٔنً )ثحش فً انمبٌَٕ انؼشالً ٔ انًصشي(.االسادح ٔ دٔسْب فً رحذٌذ  -9

 فهغفخ لٍٕد انًهكٍخ . -10

 لٍٕد انًهكٍخ انمبٍََٕخ فً انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً . -11

 اصبس حمٕق االسرفبق )دساعخ يمبسَخ(. -12

 اَمضبء حمٕق االسرفبق )دساعخ يمبسَخ(.-13

 غٍش )دساعخ يمبسَخ(.هًحذصبد فً ػمبس انن انزبيًٍُ شٍْان -14

 انًغؤٔنٍخ انًذٍَخ فً ظم عبئحخ كٕسَٔب.-15

 ؤٔنٍخ انًذٍَخ انُبشئخ ػٍ انؼُف االعشي فً انمبٌَٕ انًذًَ انؼشالً .انًغ -16

 :انىذواث و انمؤتمراث  

  عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –ػهًٍخ فً يؤرًش )انًٕاطٍ اعبط انذٔنخ ٔ غبٌزٓب(  نغُخػضٕ -1

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –( انًٕاعٓخ انمبٍََٕخ نالرغبس ثبنجششػهًٍخ فً يؤرًش ) نغُخػضٕ  -2

عبيؼخ  –كهٍخ انمبٌَٕ ٔ انؼهٕو انغٍبعٍخ  – (انُظبو انؼبو فً ظم عبئحخ كٕسَٔبانًشبسكخ فً انًؤرًش انذٔنً انًٕعٕو ) -3

 انًشبسكخ كجبحش. –دٌبنى 

 – انًغزُصشٌخغبيؼخ ان –كهٍخ انمبٌَٕ  –انًشبسكخ فً انًؤرًش انذٔنً انًٕعٕو )انزحذٌبد انمبٍََٕخ انًؼبصشح(  -4

 انًشبسكخ كجبحش.

 ثغذاد . –انًشبسكخ فً انًؤرًش انزأعٍغً نجشَبيظ انًغزًغ انًذًَ انؼشالً -5

    يغهظ يحبفظخ  ألػضبءانُذٔح االٔنى  –َزخبثٍخ رٕنٍذ ػًهٍخ اػذاد ٔ رُفٍز َذٔربٌ ثخصٕص انؼًهٍخ انغٍبعٍخ ٔ اال -6

ثصشح  –ٔ لضبء يٍغبٌ ٔ انُذٔح انضبٍَخ نًؤعغبد انًغزًغ انًذًَ فً يٍغبٌ ثبنزؼبٌٔ يغ يشكض دساعبد انخهٍظ انؼشثً 

– (2004.) 

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –البيخ َذٔح حٕل )عُغٍخ انًٕنٕد نالو انؼشالٍخ( -7

 .عبيؼخ يٍغبٌ  –كهٍخ انمبٌَٕ  –)اعزضًبس انًطبس(   حٕلالبيخ َذٔح -8

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –( انخضٕع االسادي فً رُبصع االخزصبص انمضبئًالبيخ َذٔح حٕل ) -9

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –-البيخ َذٔح حٕل )لٍٕد انًهكٍخ انجٍئٍخ(  -10

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –-البيخ َذٔح حٕل )حمٕق اسرفبق اثشاط َمم انطبلخ انكٓشثبئٍخ(  -11

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –( انًغؤٔنٍخ انًذٍَخ فً ظم عبئحخ كٕسَٔبالبيخ َذٔح حٕل ) -12
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 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  –( انُبشئخ ػٍ انؼُف االعشيانًغؤٔنٍخ انًذٍَخ البيخ َذٔح حٕل ) -13

 عبيؼخ يٍغبٌ . –كهٍخ انمبٌَٕ  -البيخ َذٔح حٕل َظبو انًمشساد انذساعٍخ  -14

 يمبنخ ثؼُٕاٌ )يكبٌ يٍالد ٔنذ انؼشالٍخ ٔ اصشِ فً يُحّ انغُغٍخ انؼشالٍخ(. -15

 انؼشالٍخ(. يمبنخ ثؼُٕاٌ )انغُغٍخ انفهغطٍٍُخ نٕنذ انؼشالٍخ ٔ اصشْب فً يُحّ انغُغٍخ -16

 انذوراث انتذريبت :

 يحكًخ اعزئُبف يٍغبٌ . -اشٓش  3 –دٔسح رذسٌجٍخ فً يًبسعخ انًحبيبح شبسكذ فً   -1

 يٍغبٌ . –شٓش ٔاحذ  –دٔسح رذسٌجٍخ فً انحبعجخ اإلنكزشٍَٔخ شبسكذ فً   -2

دٔساد رذسٌجٍخ )حمٕق االَغبٌ , يكبفحخ انفغبد انًبنً ٔ االداسي , انؼًهٍخ انغٍبعٍخ , كزبثخ انًشبسٌغ , شبسكذ فً   -3
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