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 دكزٕساِ فٌُٕ جًٛهخ -انزخصص انؼهًٙ :

 فهغفخ االػالو انًشئٙ   -انزخصص انذلٛك :

 انؼشاق  -انجهذ :

 يزضٔج  -انحبنخ االجزًبػٛخ :

 1955 -انزٕنذ :

 يذسط  -انهمت انؼهًٙ :

 كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ –رذسٚغٙ فٙ جبيؼخ ثغذاد  -انًُٓخ:

E-Emil :- najeebhido@yahoo.com 

dr. najeeb.asleawa@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

  

 2014 :-  جبيؼخ ثغذاد  ) رمذٚش جٛذ جذا ( . -دكزٕساح فٌُٕ جًجهخ 

 2009 :-  جبيؼخ ثغذاد  ) رمذٚش جٛذ جذا ( -يبجغزٛش فٌُٕ جًٛهخ 

 2000  االٔل ػهٗ دفؼزّ(. –جبيؼخ ثغذاد  ) رمذٚش جٛذ جذا  -ثكهٕسٕٚط  فٌُٕ جًٛهخ 

 1974   ًٙ2ثغذاد / انشصبفّ  -االػذادٚخ انُظبيٛخ  –ثكهٕسٚب انفشع انؼه  . 

 -اإلششاف ٔانزذسٚظ فٙ انكهٛخ:

 ٙ2016-2015 لغى انفٌُٕ انغًُٛبئٛخ ٔانزهفضَٕٚٛخ . يمشس انذساعبد انؼهٛب ف 

   ٍٕٚرذسٚغييٙ فييٙ لغييى انفُييٌٕ انغييًُٛبئٛخ ٔانزهفضَٕٚٛييخ نهًييٕاد )انزصييٕٚش انغييًُٛبئٙ ا انزصييٕٚش انفٕرييٕ شافٙ ا انزكيي

 . ٔدسعذ عبثمبً يبدح انغُٛبسٕٚ . 2016 – 2015انصٕس٘ )انؼاليخ( ايبدح ػهى انجًبل ا كزنك فهغفخ انجًبل(. 

 ٔنحذ االٌ . 2010شاف ػهٗ انؼذٚذ يٍ يشبسٚغ انطهجخ نهًشحهخ األٔنٛخ انًُزٓٛخ ) يشبسٚغ انزخشج ( يُز ػبو االش 

  ٔنحذ االٌ . 2012ػضٕ انهجُخ االيزحبَّٛ يٍ ػبو 

  ) 2014ػضٕ نجُخ لجٕل انطهجخ انًزمذيٍٛ نهكهٛخ ) لغى انغًؼٛخ ٔانًشئٛخ . 

 : انشٓبداد انحبصم ػهٛٓب-  

 شٓبدح يٍ يؤعغخ  ( انـBBC  انجشٚطبَٛخ نهخذيخ انذٔنٛخ // رذسٚت ٔرطٕٚش انًٓبساد ٔدػى انؼبيهٍٛ فٙ األػالو )

 . 2004انزمُٙ ػٍ طشٚك االعزخذاو اإلثذاػٙ نٕعبئم األػالو  

  ٙحبئض ػهٗ جبئضح افضم عُٛبسٕٚ نفهى ) أْم انٕٖٓ ٔعبئك انزبكغٙ انطبئش ( يٍ انهجُخ انًُظًخ نهًٓشجبٌ انغًُٛبئ

 . 2000ظ ػشش / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ انخبي

  2000شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ انهجُخ انًُظًخ نهًٓشجبٌ انغًُٛبئٙ انخبيظ ػشش / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ  . 

  ٔشٓبدح  2010شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ انهجُخ انًُظًخ نهًٓشجبٌ انغًُٛبئٙ انخبيظ ٔانؼششٌٔ / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ.

ٔشٓبدح رمذٚشٚخ  . 2011نهًٓشجبٌ انغًُٛبئٙ انغبدط ٔانؼششٌٔ / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ رمذٚشٚخ يٍ انهجُخ انًُظًخ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ انهجُخ ٔ . 2012يٍ انهجُخ انًُظًخ نهًٓشجبٌ انغًُٛبئٙ انغبثغ ٔانؼششٌٔ / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ انهجُخ انًُظًخ ٔ. 2013انًُظًخ نهًٓشجبٌ انغًُٛبئٙ انثبيٍ ٔانؼششٌٔ / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ 

شٓبدح رمذٚشٚخ يٍ انهجُخ انًُظًخ نهًٓشجبٌ ٔ.2014ششٌٔ / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ نهًٓشجبٌ انغًُٛبئٙ انزبعغ ٔانؼ

انحصٕل ػهٗ دسع يٍ انهجُخ انًُظًخ نهًٓشجبٌ انغًُٛبئٙ انثالوثٌٕ ٔ.2015وثٌٕ / كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ انغًُٛبئٙ انثال

  . 2016ٔرنك نهجٕٓد انًجزٔنخ فٙ انًٓشجبٌ . كزنك  2015كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ  \ٔانؼششٌٔ 

  2010رذسٚغٙ يٍ يخزهف كهٛبد جبيؼخ ثغذاد  37حبصم ػهٗ انزغهغم االٔل ضًٍ دٔسح طشائك انزذسٚظ يٍ اصم . 

  ( شٓبدح لٛبدح انحبعٕةIC3  )2010 . 



  : انجٓبد انًُزًٙ انٛٓب- 

  ٍَٛانؼشالٍٛٛ / فٌُٕ عًُٛبئٛخ .ػضٕ َمبثخ انفُب 

 . ػضٕ انجًؼٛخ انؼشالٛخ نهزصٕٚش 

 . ٍٛٛػضٕ ارحبد انغًُٛبئٍٛٛ انؼشال 

 . ًٍٛػضٕ َمبثخ انًؼه 

 : األصذساد                   

 كزبة يؤنف )فهغفخ انصٕسح فٙ انُزبجبد انغًؼٛخ انجصشٚخ فٙ انغًُٛب األيشٚكٛخ انًؼبصشح (  -1

 )انزًثالد انجُبئٛخ ٔرحٕالد انؼاليخ إلَزبج انذالنخ ( )يؤنف( .                  

 كزبة يؤنف )انؼاللخ انجذنٛخ ثٍٛ انزمُٛخ ٔاإلثذاع نهُغك انفُٙ انزمُٙ فٙ انفهى انغًُٛبئٙ( . )يؤنف( -2

 فٌُٕ ٔاألدة كزبة يؤنف . ) أعبنٛت رحهٛم األفالو ( . يغ يجًٕػخ يٍ األعبرزح . عهغهخ دساعبد فٙ ان -3

 ثئششاف ْٛئخ أعزشبسٚخ يكَٕخ يٍ أعبرزح يٍ جبيؼبد يخزهفخ فٙ انؼشاق . انشبطٗء نهُشش ٔانزٕصٚغ .     

 ػًبٌ . شبسع انًهك فٛصم .  –انكشادح . األسدٌ  -. ثغذاد 2016                    

 2011 – 59ٛبق انفهًٙ( انؼذد ثحث يُشٕس )انٕظٛفخ انغٛكٕنٕجٛخ نإلضبءح فٙ إوثشاء انغ -4              

 جبيؼخ ثغذاد . –كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ  –يجهخ األكبدًٚٙ                 

  2011 -120ثحث يُشٕس )رٕظٛف انًٛضاَغٍٛ فٙ يشبْذ انحٕاس فٙ انفهى انشٔائٙ( انؼذد  -5            

 جبيؼخ ثغذاد . –أثٍ انششذ  –كهٛخ انزشثٛخ  –يجهخ األعزبر                

  787ثحث يُشٕس )انزٕظٛف انجًبنٙ نهزمُٛخ انشلًٛخ نـ انهٌٕ فٙ انفهى انشٔائٙ( سلى انكزبة  -6            

  2016 -74جبيؼخ ثغذاد . صذس فٙ انؼذد  –كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ  –. يجهخ األكبدًٚٙ  2014 \3 \23فٙ                

  870رحٕالد انؼاليخ(  سلى انكزبة    –انغًٛٛبئٙ ٔانذالنخ انفهًٛخ ثحث يُشٕس )انفضبء  -7           

 جبيؼخ ثغذاد .  –كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ  –. يجهخ األكبدًٚٙ  2014 \5 \6فٙ                

 ٙف 365.  سلى انكزبة 2015ثحث يُشٕس . )رٕظٛف انًكبٌ رؼجٛشٚبً ٔجًبنٛبً فٙ ثُٛخ انًشٓذ انغًُٛبئٙ(   –  8        

 جبيؼخ ثغذاد . –أثٍ انششذ  –كهٛخ انزشثٛخ  –يجهخ األعزبر  2016انًجهذ األٔل  216. صذس فٙ انؼذد  2015\9\8           

  351ثحث يُشٕس . )رٕظٛف انًَٕزبج انشلًٙ " ٛش انًززبنٙ " فٙ إوثشاء انزؼجٛش انفهًٙ( . سلى انكزبة  -9          

 جبيؼخ ثغذاد . –أثٍ انششذ  –كهٛخ انزشثٛخ  –عزبر يجهخ األ 2016\5\25فٙ               

  2016\6\21فٙ  387ثحث يُشٕس.  )رٕظٛف انزمُٛخ إلسعبء انؼٕنًخ فٙ انفٍ انغًُٛبئٙ( . سلى انكزبة  -10      

 . جبيؼخ ثغذاد  –كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ  –يجهخ األكبدًٚٙ           

 

 


