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 البحوث العلمية:

رسانت انًاصسخُز : دراست فٍ حىظُف انخمُُاث انصىحُت انزلًُت فٍ انذرايا  -1

 انخهفشَىَُت . 

أطزوحت انذكخىراِ : انخًزالث انصىرَت انزلًُت نخضسُذ انفكز انهالكٍ انذٍَُ  -2

 فٍ انذرايا انخهفشَىَُت. 

أسخخذاو انخمُُاث انصىحُت انزلًُت نخفعُم انًضزي انصىحٍ فٍ انذرايا  -3

 .  2212، 56انخهفشَىَُت ، يضهت األكادًٍَ ، انعذد 



، 55حُك فـٍ انذرايا انخهفشَىَُت، يضهت األكادًٍَ ، انعذد -حىظُف حمُُت األًَُا -4

2216  . 

 15دراست َظى انخسىَك انحذَزت فٍ انسًُُا و انخهفشَىٌ، انًؤحًز انعهًٍ  -5

/  3/  23 - 22نكهُت انفُىٌ انضًُهت " نغت انفٍ انخصىصُت و انعىنًت" ، 

2216 . 

صًانُاث انًؤرزاث انصىحُت انزلًُت فٍ انذرايا انخهفشَىَُت، يضهت األكادًٍَ،  -6

 .  2212، 02انعذد ، 

كىَُُت نهشخصُت انًغخزبت فٍ انفُهى انسًُُائٍ، ) لبىل َشز ( ، انشُفزة انخ -5

 .  2210يضهت بحىد انشزق األوسظ ، صايعت عٍُ شًس ، يصز ، 

 

 المشاركات:

 . عضى نضاٌ إيخحاَُت -1

 انخعهُى و انخطىَز يزكش ، بغذاد صايعت ،(  225)  انخزبىٌ انخأهُم دورة -1

 . 2215/  12/  20 - 12 ، انًسخًز

 ، انًسخًز انخعهُى و انخطىَز يزكش ، بغذاد صايعت ،(  121)  انعزبُت انهغت دورة -2

 انفُىٌ كهُت بانخزفُع، انخاصت انعزبُت انهغت دورة -3. 2215/  12/  20 - 12

 .  2212/  0/  25 ، انًسخًز انخعهُى وحذة ، انضًُهت

 انسًُُائُت انفُىٌ لسى انعهُا، انذراساث لاعت، انًزأة حمىق حىل َذوة -4

 .2210. انضًُهت انفُىٌ كهُت وانخهفشَىَُت،

 نهفخزة بغذاد صايعت - انضًُهت انفُىٌ نكهُت انزسًٍ األنكخزوٍَ انًىلع  يذَز -5

 . 2213 - 211 يٍ

 بغذاد صايعت - انضًُهت انفُىٌ كهُت فٍ انًعهىياحُت و االعالو وحذة رئُس  -6

 .  2214 - 2212 يٍ نهفخزة

 يذَزَت فٍ(  اإلعالو حكُىنىصُا)  إخخصاص يُاهش حأنُف و كخابت نضُت عضى -5

 .  2213 انعاو يُذ انعزالُت انخزبُت وسارة - انًهٍُ انخعهُى

 انخهفشَىَُت و انسًُُائُت انغُىٌ لسى نًهزصاٌ انخُظُى و اإلعالو نضُخٍ عضى -2

 .  االٌ حخً و 2220 انعاو يُذ و انذونٍ و انًحهٍ



 حمُُى و انضىدة ضًاٌ نضُت فٍ انخهفشَىَُت و انسًُُائُت انفُىٌ لسى يًزم -0

 .  2214 انعاو يُذ األداء

 انُظزَت انخخزس بحىد و انخطبُمُت انخخزس يشارَع يٍ انعذَذ عهً أشزفج -12

 .  انخهفشَىَُت و انسًُُائُت انفُىٌ لسى نطهبت

 انعهًٍ انبحذ و انعانٍ انخعهُى وسارة يٍ انشكز كخب يٍ عذد عهً حاصم -11

 .  انضًُهت انفُىٌ كهُت عًادة و بغذاد صايعت رئاست انعزالُت،

 بذرصت انخهفشَىَُت و انسًُُائُت انفُىٌ شعبت انعزالُت، انفُاٍَُ َمابت عضى -12

 .2222 انعاو يُذ عايم عضى

 الكتب والمؤلفات:

 -وسارة انخزبُت  انًزحهت انزاَُت ، انزسى انصُاعٍ فٍ حكُىنىصُا اإلعالو، -1

 . 2214انًذَزَت انعايت نهخعهُى انًهٍُ، 

 .  2216أسانُب ححهُم األفالو، دار انشاطٍ نهُشز و انخىسَع ، عًاٌ،  -2

 انًًهكت األردَُت انهاشًُت، -عًاٌ  -حمُُاث انصىث انزلًٍ، دار دصهت  -3

2215. 

 

 االشراف على بحوث الطلبة
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