انـظــٛـزح انــذارـٛــخ

 يؼهٕيبد شخصٛــخ :
االطــــــى

انغُظٛخ

و .د .ثكز ػجذ انًغٛذ يحًذ
ْبرف يُشل ____
انؼُٕاٌ
ْبرف عٕال 10000000890

ػزالٛخ
يكبٌ اإللبيخ
انجزٚذ
اإلنكززَٔٙ
يصذرْب
انحبنخ
االعزًبػٛخ

رلى انٕٓٚخ

01

ربرٚخٓب

5100

 انًؤْالد انؼهًٛخ :
انـــهمت انؼهًٙ
و
 0يذرص
ػُٕاٌ رطبنخ
5
انًبعظزٛز
ػُٕاٌ اطزٔحخ
1
انذكزٕراِ

ربرٚخ
انًٛـالد
01
0891
صالػ انذ– ٍٚطبيزاء
انؼًز

يكبٌ
انًــٛالد
ثغذاد

Bakir.abd303@gmail.com
عبيؼخ طبيزاء
يزشٔط

انزخصص
انكهٛخ
انغبيؼخ
انشٓبدح
ربرٚخّ
ربرٚخ
االصبر
طبيزاء
 5108/0/50دكزٕراِ
 طٛبطخ انًهك انحظ ٍٛرغبِ انصزاع انؼزث ٙاالطزئٛه0801-0890 ٙ
 يٕلف ثزٚطبَٛب يٍ انزطٕراد انظٛبطٛخ ف ٙانص0818-0805 ٍٛ

 انذٔراد انزذرٚجٛخ
انهغبد انؼزثٛخ :

َؼى

نغبد أخزٖ :

انهغخ االَكهٛشٚخ yes :

 انخجزاد انؼًهٛخ :
انغبيؼخ طبيزاء

انٕظٛفخ

رذرٚظٙ

انًٓبو

 يمزر لظى انظٛبحخ 5109-5100
 يمزر لظى انظٛبحخ 5151-5100

انفزز
ح

انُشبطبد
انًزفزلخ
 يؤنف  :طٛبطخ انًهك انحظ ٍٛرغبِ انصزاع انؼزث ٙاإلطزائٛه0801-0890 ٙ
 رمٕٚى ثحٕس يغهخ انًهٕٚخ نهذراطبد انزبرٚخٛخ ٔانحضبرٚخ
 اشزاف ػهٗ طهجخ انًذارص ثبنزؼبٌٔ يغ انظفبرح انفهظطُٛٛخ يٍ خالل يؤطظخ ػزالخ
نهضمبفخ ٔانزًُٛخ ثزبرٚخ 5108/0/ 01
 انزؼبٌٔ يغ كهٛخ االداة انغبيؼخ انؼزالٛخ ػهٗ سراػخ  911شزهخ ثبنزؼبٌٔ يغ يؤطظخ
ػزالخ نهضمبفخ ٔانزًُٛخ ف5108/0/0 ٙ

انٓذف انٕظٛف: ٙ

دكزٕراِ ػاللبد دٔنٛخ دٔل عُٕة شزق اطٛب
ربرٚخ حذٚش

انٕصف

 يٓبراد أخزٖ :
َٕػٛخ انًٓبرح انًٓبراد
ربرٚخ انحضبراد
انًٕرٔس انحضبر٘
انؼاللبد انظٛبحٛخ
انزٙ
انًٕاد
انظٛبحخ ٔانجٛئخ
درطزٓب
حمٕق اَظبٌ
يذخم انٗ ػهى االصبر
ربرٚخ انشزق االدَٗ انمذٚى
انذٔراد
انجزَبيظ
و

انغٓخ انًُظًخ

1

دٔرح طزائك رذرٚض

عبيؼخ طبيزاء

2

دٔرح كفبءح حبطٕة

3

دٔرح انٛخ انزؼبيم يغ االصبر ٔحفظٓب ف ٙانًزحف

عبيؼخ طبيزاء
5108/00-09-00
انمذًٚخ

4

دٔرح انؼًبرح ٔانفٌُٕ ف ٙحضبرح انؼزاق انمذٚى
دٔرح لظى انظٛبحخ انًصطهحبد انظٛبحٛخ فٙ
 5108/00/50كهٛخ االصبر – لظى انظٛبحخ
انهغخ االَكهٛشٚخ
 5108/0/50كهٛخ االصبر لظى انظٛبحخ
دٔرح انذالنخ ٔاالرشبد انظٛبحٙ

كهٛخ االصبر لظى االصبر

/ 5108/05-00كهٛخ االصبر –لظى االصبر انمذًٚخ

5
6

انجحٕس انًُشٕرح

0
5
1
0

االردن والضفة الغربٌة من االرتباط ( )0511-0541مجلة مركز صالح الدٌن
االٌوبً  /جامعة تكرٌت
شرعٌة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً مؤتمر الرباط  0593مجلة اداب الفراهٌدي /
جامعة تكرٌت .
يٕلف َمبثخ انًحبي ٍٛانؼزال ٍٛٛيٍ انمضٛخ انفهظطُٛٛخ ( ) 0808-0890يغهخ
انًهٕٚخ – عبيؼخ طبيزاء – كهٛخ االصبر
يؼًز انمذافٔ ٙدٔرِ انظٛبط ٙف ٙنٛجٛب حزٗ ػبو  . 5100يغهخ كهٛخ انؼهٕو
االَظبَٛخ – عبيؼخ ركزٚذ
موقف نقابة المحامٌن العراقٌٌن من اتفاقٌة كامب دٌفٌد 0510-0591
يغهخ انًمذيخ انؼذد انخبيض انغشائز 5108

انًمجٕنخ نهُشز

 -0موقف برٌطانٌا من االحتالل الٌابانً لمنشورٌا - 0521 –0520مجلة الملوٌة
للدراسات التارٌخٌة والحضارٌة فً  01تموز 1111
 -1موقف برٌطانٌا من التدخل الٌابانً فً الصٌن  0504-0503مجلة الملوٌة

للدراسات التارٌخٌة والحضارٌة فً  02تموز 1111
انُذٔاد
 -0ندوة قسم الصٌانة والترمٌم فً كلٌة االثار  /جامعة سامراء – االبنٌة االثرٌة والتراثٌة فً محافظة صالح
الدٌن اسباب التلف وسبل الصٌانة بتارٌخ  05حزٌران . 1104
 -1ندوة قسم السٌاحة االثرٌة والدٌنٌة فً كلٌة االثار  /جامعة سامراء –السٌاحة فً سامراء الواقع والطموح
بتارٌخ /02نٌسان ..1104
 -2ندوة قسم التارٌخ كلٌة التربٌة جامعة سامراء -الحٌاة االجتماعٌة فً مدٌنة سامراء عبر العصور بتارٌخ 5
حزٌران1104
 -3ندوة قسم االثار فً كلٌة االثار  /جامعة سامراء – الخانات والمزارات والمشاهد .1104
 -4ندوة قسم الشرٌعة واصول الدٌن فً كلٌة العلوم اإلسالمٌة جامعة سامراء – هجرة االوطان فً المنظور
االسالمً  ،بتارٌخ 1105 /0 / 01
 -5ندوة قسم السٌاحة االثرٌة والدٌنٌة فً كلٌة االثار  /جامعة سامراء –امكانٌة تطوٌر المنتوج السٌاحً فً
مدٌنة سامراء بتارٌخ 12شباط . 1105
ندوة قسم التارٌخ كلٌة التربٌة جامعة سامراء اثر االحتالل االمرٌكً على الحٌاة االجتماعٌة لمدٌنة سامراء
 1115 -1112بتارٌخ  14نٌسان 1105
 -9ندوة قسم الصٌانة والترمٌم فً كلٌة االثار  /جامعة سامراء – االثار المعدنٌة اسباب التلف وسبل الصٌانة
بتارٌخ  1حزٌران . 1105
 -1قراءة فً المواطنة ودور المؤسسات التعلٌمٌة فً تعزٌزها بٌن طبقات المجتمع  .ندوة فً الجامعة العراقٌة
بتارٌخ . 1105 /3/11
 -5تنمٌة التفكٌر واالبداع لدى طلبة الجامعات فً  11اذار  1109مركز البحوث والدراسات النفسٌة
 – 1111/5/01كلٌة االثار قسم السٌاحة
ندوة االستبصار والتمكٌن
-01
 1111/5/12كلٌة االثار قسم السٌاحة
ندوة حقوق االنسان فً الحضارات القدٌمة
-00
 1111/00/14كلٌة االثار قسم السٌاحة
ندوة التفكك االسري بعد االحتالل األمرٌكً للعراق
-01
 1111/5/3كلٌة االثار قسم السٌاحة
ندوة اثر وباء كورونا على اداء طلبة الدراسات العلٌا
-02
 1111/00/01كلٌة االثار قسم السٌاحة
ندوة الجوالت السٌاحٌة فً الصٌن
-03
المؤتمرات
 -0االبادة الجماعٌة وموقف القانون الدولً منها  ،مؤتمر االبادة الجماعٌة والعلوم االنسانٌة  /جامعة بغداد /
كلٌة اآلداب  /فً . 1104 /01 /5
 -1النزاهة ودورها االصالحً فً المجتمع  ،مؤتمر العلمً السنوي  /مركز البحوث النفسٌة  /جامعة
بغداد  ،ترسٌخ سلوك النزاهة فً المنظومة القٌمٌة فً المجتمع . 1105 /15/14 /
 -2دور المجتمع السلٌم فً تنمٌة قدرات الطفل االبداعٌة  1109مركز البحوث والدراسات النفسٌة
 ،مؤسسة عراقة للتنمٌة

 -3المؤتمر الدولً السابع والثالثون المرأة طاقات متجددة لنهضة المجتمع
1105 /3/02
 -0انًؤرًز انؼهً ٙانُجٕ٘ انضبيٍ نمظى انؼهٕو انززثٕٚخ ٔانُفظٛخ ف ٙكهٛخ انززثٛخ –اثٍ رشذ – اصحبة
انكظبء ػهٓٛى افضم انصالح ٔانظالو فكز يظزًز -كهٛخ انززثٛخ اثٍ رشذ 5151-5-01-
 -6يؤتًر تىظيف االثار وانتراث نخذيت انتًُيت انًستذايت في انعراق -كهيت االثار

2222-11-2

 -7ورشت ال عًم انذونيت انتعهيى االنكتروَي في ظم وباء كىروَا يٍ وجهت َظر أستارة انجايعاث انجايعت
انعراقيت نهًخطىطاث بانتعاوٌ يع انًحكًت انذونيت انذائًت نهتحكيى وجايعت صفاقس وكهيت انتربيت نهعهىو
االَساَيت جايعت انبصرة وكهيت انتربيت االساسيت جايعت ديانى 2222/ 12/3-1

