انـضــيـزة انــذاحـيــت
 يعهىياث شخصيــت :
االصــــــى

انجُضيت

و.و َىر صزحاٌ احًذ
هاحف يُزل ____
انعُىاٌ هاحف
67786007273
جىال
666206
رلى انهىيت

عزاليت
يكاٌ اإللايت
انبزيذ
اإلنكخزوَي
يصذرها
انحانت
االجخًاعيت

حاريخها
و
8
3

3636

حاريخ
انًيـالد
23
8911
صالح انذيٍ –صايزاء
انعًز

Noor.sr.a@uosamarra.edu.iq
جايعت صايزاء
عزباء

 انًؤهالث انعهًيت :
انكهيت
انجايعت
انشهادة
انـــهمب انعهًي حاريخه
/83/33
انزراعت
ياجضخيز حكزيج
يذرس يضاعذ
3680
عُىاٌ رصانت  حمذيز كفاءة االغهفت انمابهت نألكم في حفع عيُاث بعض االغذيت
انًاجضخيز
انهذف انىظيفي :

انىصف

ياجضخيز عهىو االغذيت

 يهاراث أخزي :
َىعيت انًهارة انًهاراث
انخي
انًىاد
صحت االغذيت وصاليخها في انفُادق
حذرصها

يكاٌ
انًــيالد
صايزاء

انخخصص
عهىو
االغذيت

و
8
3
2

انذوراث
انبزَايج
دورة طزائك حذريش

انجهت انًُظًت
جايعت صايزاء

دورة لضى انضياحت انًصطهحاث انضياحيت في
انهغت االَكهيزيت
 3689/2/32كهيت االثار لضى انضياحت
دورة انذالنت واالرشاد انضياحي

 3689/88/32كهيت االثار – لضى انضياحت

انُذواث
 -1ندوة المعوقات واالثار االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة للسٌاحة فً مدٌنة سامراء
 6116 /1/16كلٌة االثار قسم السٌاحة
 -6ندوة االعالم واثره فً تنشٌط السٌاحة االثرٌة والدٌنٌة فً مدٌنة سامراء 6112/6/66
كلٌة االثار قسم السٌاحة
 -3ندوة حوار مفتوح حول الحضارة الرافدٌنٌة القدٌمة  6161/11/11كلٌة االثار قسم
االثار االسالمٌة
 6161/6/63كلٌة االثار قسم
 -4ندوة حقوق االنسان فً الحضارات القدٌمة
السٌاحة
 -5ندوة االرشادات الصحٌة كأداة للحفاظ على المرافق السٌاحٌة  6161/11/62كلٌة
االثار قسم السٌاحة
 -6ندوة قراءة فً التداعٌات االقتصادٌة لوباء كورنا  6161/6/11كلٌة االثار قسم السٌاحة
 6161/11/65كلٌة االثار
 -2ندوة التفكك االسري بعد االحتالل األمرٌكً للعراق
قسم السٌاحة
 6161/6/4كلٌة االثار قسم
 -8ندوة اثر وباء كورونا على اداء طلبة الدراسات العلٌا
السٌاحة
 6161/11/16كلٌة االثار قسم السٌاحة
 -2ندوة الجوالت السٌاحٌة فً الصٌن
ندوة السٌاحة والتجوال فً برٌطانٌا  6161/11/5كلٌة االثار قسم السٌاحة
-11
المؤتمرات
 -1مؤتمر علم النانو تكنولوجً – التطبٌقات واالفاق المستقبلٌة 4الى 6161/ 6/ 5جامعة
سامراء كلٌة التربٌة
 -6ورشة بروتوكول مكافحة العدوى الخاص بمرض كوفٌد  6161/5/12 12كلٌة العلوم
التطبٌقٌة جامعة سامراء
 -3ورشة اثر وباء كورونا على القٌادات االستراتٌجٌة وسلوك المستهلك 6161/5/12
لجنة التعلٌم االلكترونً بالتعاون مع مركز الحاسبة جامعة سامراء.
 -4ورشة دور مناهج ووسائل التعلٌم فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة  6161/5/16كلٌة
العلوم التطبٌقٌة جامعة سامراء

