
 

 انسيشة انعهًيت ًانزاتيت

 

 يحًذ ىنذ يحًذ سحاب .د االعى :

 ثغذاد   1970انزٕنذ : 

  hindalani70@yahoo.com:  االنكزشَٔٙ انجشٚذ

  07901863996  : انُمبل انٓبرف سلى

 لسى انتصًيى –كهيت انفنٌٌ انجًيهت  –جايعت بغذاد  –يساعذ  استارانٕظٛفخ : 

 تصًيى انزخظض انعبو : 

 تصًيى االلًشت ًاالصياء انزخظض انذلٛك : 

 انسيشة انزاتيت : 

 .2991-حبطهخ عهٗ شٓبدح انجكبنٕسٕٚط فٙ رظًٛى االلًشخ  -

 حبطهخ عهٗ شٓبدح انًبعغزٛش فٙ رظًٛى االلًشخ عٍ انشعبنخ انًٕعٕيخ  -

 .2991(  في االلًشت انًطبٌعت في انعشاق انصبغت ًعاللتيا بانخايت) 

رظًٛى االلًشخ ٔاالصٚبء عٍ هخ عهٗ شٓبدح انذكزٕساِ فهغفخ فٙ حبط -

انميى انجًانيت في تصاييى الًشت ًاصياء االطفال االطشٔحخ انًٕعٕيخ ) 

 .1001(  ًعاللتيًا انجذنيت

 انسيشة انٌظيفيت :

انعبنٙ ٔانجحش انعهًٙ نعبو عًهذ يالحع فُٙ فٙ دٕٚاٌ انٓٛئخ ثٕصاسح انزعهٛى  -

2991. 

كهٛخ  –عًهذ يذسة فٌُٕ كَٕٙ يٍ االٔائم عهٗ انمغى ٔرنك فٙ عبيعخ ثغذاد  -

ٔلذ لًذ  2991ٔنغبٚخ  2991لغى انزظًٛى ثذءا يٍ عبو  –انفٌُٕ انغًٛهخ 

 ثزذسٚظ انًٕاد انزبنٛخ : 

 لغى انزظًٛى  –نهًشحهخ االٔنٗ  -اعظ رظًٛى –رخطٛظ ٔانٕاٌ 

 فشع رظًٛى االلًشخ  –لغى انزظًٛى  –انًشحهخ انضبَٛخ  –يبدح رظًٛى االلًشخ 
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حظهذ عهٗ رشلٛخ انٗ يشرجخ يذسط يغبعذ ٔعًهذ ثٓب فٙ ٔصاسح انزعهٛى  -

 2991كهٛخ انفٌُٕ انغًٛهخ يُز عبو  –عبيعخ ثغذاد  –انعبنٙ ٔانجحش انعهًٙ 

ظهذ عهٗ حٛش ح 1002ثعذ حظٕنٙ عهٗ شٓبدح انًبعغزٛش ٔنغبٚخ عبو 

رشلٛخ انٗ يشرجخ يذسط ثُبءا عهٗ انجحٕس انزٙ لذيزٓب الغشاع انزشلٛخ 

 1001ثعذْب حظهذ عهٗ شٓبدح انذكزٕساِ فٙ رظًٛى االلًشخ ٔاالصٚبء عبو 

 ٔخالل ْبرٍٛ انًشحهزٍٛ لًذ ثزذسٚظ انًٕاد انزبنٛخ :

 –خبيبد َغٛغٛخ  –طجبعخ يغبيٛخ  –رخطٛظ ٔانٕاٌ  –رظًٛى عهٗ االلًشخ 

 فشع رظًٛى االلًشخ . –لغى انزظًٛى  –ًشحهخ انضبَٛخ نه

رشاكٛت  –كًٛٛبء االطجبغ  –طجبعخ ٔطجبغخ  –ٔانًٕاد : رظًٛى الًشخ 

 اخشاط ٔانٕاٌ. –َغٛغٛخ 

 فشع رظًٛى االلًشخ  –لغى انزظًٛى  -ٔانًشحهخ انضبنضخ

 –رمُٛبد رظًٛى االصٚبء  –ربسٚخ رظًٛى اصٚبء  –صخشفٙ ٔانًٕاد: رظًٛى 

 يشبسٚع رخشط 

 فشع رظًٛى االلًشخ. -انًشحهخ انشاثعخ لغى انزظًٛى

رحهٛم رظًٛى اصٚبء  –لٕانت  –رظًٛى اصٚبء يزمذو  -ٔانًٕاد : رظًٛى اصٚبء

 دثهٕو عبنٙ رظًٛى اصٚبء ٔخٛبطخ . –)عًُبس( نطهجخ انذساعبد انعهٛب 

 1002ٔنغبٚخ  2991عًهذ رذسٚغٛخ فٙ يعٓذ انفٌُٕ انغًٛهخ يُز عبو  -

 ٔلًذ ثزذسٚظ انًٕاد انزبنٛخ : -

 فشع انزظًٛى. –لغى انفٌُٕ انزشكٛهٛخ  –نهًشحهخ انشاثعخ  –رخطٛظ  –رظًٛى 

 –لغى انفٌُٕ انزشكٛهٛخ  –ٔانًشحهخ انخبيغخ  –انٕاٌ  –ٔانًٕاد : رخطٛظ 

 فشع انزظًٛى.

حظهذ عهٗ رشلٛخ انٗ يشرجخ االعزبر يغبعذ ٔعًهذ ثٓب فٙ ٔصاسح انزعهٛى  -

ٔرنك  1020كهٛخ انفٌُٕ انغًٛهخ يُز انعبو  -عبيعخ ثغذاد –انعبنٙ ٔانجحش انعهًٙ 

سٚظ يشبسٚع رخشط ثُبءا عهٗ انجحٕس انزٙ لذيزٓب الغشاع انزشلٛخ ٔاٌٜ الٕو ثزذ

 انًشحهخ انشاثعخ .

 نطهجخ انًشحهخ انشاثعخ عضٕ نغُخ انجحش انعهًٙ  -

الٕو ثزذسٚظ طهجخ انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ رظًٛى الًشخ ٔيششفخ عهٗ  -

 .يغًٕعخ يٍ طهجخ انذساعبد انعهٛب

 .ٔنحذ اٌٜ  1002عًهذ سئٛغخ نفشع رظًٛى االلًشخ يُز انعبو  -

 .ٔنحذ اٌٜ  1020عضٕ نغُخ عهًٛخ يُز انعبو  -

 .عضٕ نغُخ يغهظ انمغى  -

 .ط انطهجخ عضٕ نغُخ يشبسٚع رخش -

 .  عضٕ نغُخ يعبسع انمغى -



 ش انذٔنّ ٔيعبيهٓب ضًٍ االخزظبص خجٛش اعزشبس٘ فٙ انعذٚذ يٍ دٔائ -

 .ٔانًعبدٌ انظُبعخ ٔصاسح – انُغٛغٛخ نهجحٕس انطشاص داس – اعزشبس٘ خجٛش -

 . انظُبعٙ ٔانزطٕٚش انجحش ْٛئخ – ٔانزغهٛف يشكضانزعجئخ – اعزشبس٘ خجٛش -

 ٔصاسح – انُٕعٛخ ٔانغٛطشح نهزمٛٛظ انًشكض٘ انغٓبص – اعزشبس٘ خجٛش -

 . انزخطٛظ

 انبحٌث انًنشٌسة :

كهٛخ انفٌُٕ انغًٛهخ  –ثحش يمذو انٗ انًإرًش انعهًٙ انضبنش نمغى انزظًٛى  -

ٔلذ افبد  انًطبٌعت في انعشاق () تحهيم يحتٌٍ تصاييى االلًشت ثعُٕاٌ 

 .انجحش الغشاع انزشلٛخ انعهًٛخ 

يعنَ ًششًط انحشكت ًاالتجاه في ثحش يُشٕس فٙ يغهخ االكبدًٚٙ ثعُٕاٌ )  -

( ٔلذ افبد انجحش الغشاع انزشلٛخ  تصاييى االلًشت انًطبٌعت في انعشاق

 .انعهًٛخ 

 كهٛخ انفٌُٕ انغًٛهخ –ثحش يمذو انٗ انًإرًش انعهًٙ انشاثع نمغى انزظًٛى  -

 .( يؤحشاث يتغيش انتزًق نًتهمي تصاييى االلًشت دساست سايكٌنٌجيت)  

 .(فهسفت انمٌٍ انًؤحشة في انتصًيى) كزبة يُغض ثعُٕاٌ  -

تٌظيف سسٌو االطفال كٌحذاث تصًيًيت تعهيًيت في ثحش يُشٕس ثعُٕاٌ )  -

 .( الًشت ستائش سياض االطفال

  .( بيتصًيى االنبست انًحاكت يٍ انًٌسًث انشعثحش ثعُٕاٌ )  -

 ( .سياديا اننسيجيت انصناعاث يختبشاث تطٌيش) دساعخ -

 اصياء ألًشت في تصًيًيت بشيٌص انشعبيت انمصت تجسيذ) ثعُٕاٌ ثحش -

 ( .األطفال

-6 انعًشيت نهًشحهت انًذسسيت األطفال اصياء تصاييى تطٌيش) ثعُٕاٌ ثحش -

 (. انعشاق في سنت 21

 تصاييى في انشعبيت ًانًعتمذاث انتشاحيت انشيٌص تٌظيف) ثعُٕاٌ ثحش -

 ( . انًنضنيت اننسائيت االنبسو ألًشت

( انتصًيى فٍ يجال في ًتطبيماتو انعهًي انبحج اشكانيت) ثحش -

 – ٔاالرظبل ٔانعهٕو االداة فٙ انعهًٙ انجحش أشكبنٛخ عٍ انًإرًشانعهًٙ

 . انهجُبَّٛ انغبيعّ

 نالنبست انتطبيميت انتصاييى في انتشاحيت انحهي يفشداث تٌظيف) ثعُٕاٌ ثحش -

 ( .انجاىضة اننسائيت

 انتطبيميت انتصاييى في انشـــعبي انًٌسًث يفشداث تٌظيــف) ثعُٕاٌ ثحش -

 ( .انشجانيت انًنضنيت نالنبست



 ًدًسىا انصٌفيت انصناعاث ينتجاث يغهفاث تصاييى تطٌيش)  ثعُٕاٌ ثحش -

 (. انًستيهك جزب في

 انتصاييى تطٌيش في ًدًسىا انًشئيت األشكال فاعهيت) ثعُٕاٌ ثحش -

 (. األنباٌ نًنتٌجاث انعايت انششكت ينتجاث عبٌاث عهَ انًطبٌعت

 انصٌسة) ثعُٕاٌ انغًٛهخ انفٌُٕ كهٛخ -عشش انشاثع انعهًٙ نهًإرًش يمذو ثحش -

 (انًعاصشة األلًشت تصاييى في ًانتطبيك انٌالع بيٍ انشلًيت

انتصًيًيت أللًشت األصياء ًانتشكالث انبصشيت انفنٌٌ ثحش ثعُٕاٌ )  -

انًإرًش انذٔنٙ انضبَٙ نهًغًٕعخ انجحضٛخ  ( انخمافيت بيٍ األصانت ًانًعاصشة

  .نهفٌُٕ انجظشٚخ انعًبَٛخ "انفٌُٕ انجظشٚخ ٔانضمبفخ" فٙ عهطُخ ُعًبٌ

 االعًال انتصًيًيت انًنجضة :

 .ٔرُفٛز اصٚبء عذد يٍ انًغهغالد انزهفضَٕٚٛخ رظًٛى  -

 .رظًٛى اصٚبء انًٓشعبٌ انمطش٘ االٔل نًغشػ انطفم -

 . 1000رظًٛى اصٚبء حفم انخزبو نًٓشعبٌ ثبثم انذٔنٙ نعبو  -

عشضذ عهٗ  –الًذ يغًٕعخ يٍ انًعبسع انزشكٛهٛخ ٔعشٔع اصٚبء  -

 -رظًٛى ٔسعى عهٗ انضعبط –ٔلذ شًهذ االعًبل انفُٛخ  ..لبعبد فُٛخ يحهٛخ 

 –انخٛبطخ ٔانزطشٚض  –طجبعخ انجبرٛك  – رظًٛى ٔسعى ٔطجبعخ عهٗ االلًشخ

 .انزُفٛز انضخشفٙ االعاليٙ  –رظًٛى ٔرُفٛز االكغغٕاساد 

 .نغبيعخ ثغذاد –انًشبسكخ ثًغًٕعخ يٍ انُشبطبد انفُٛخ  -

االششاف ٔانمٛبو ثعًهٛبد انزٕكٛذ انُٕعٙ نًُزغبد انُغٛظ ٔاالنجغخ انغبْضح  -

 .فٙ انمطش 

 رهفضَٕٚٛخ ٔيغهغالد أفالو أصٚبء يظًًخ .انزعبٚش يع َشبطبد دٔائش انذٔنخ  -

 دٔنٛخ ٔ لطشٚخ ٔيٓشعبَبد يغشحٛخ ٔاعًبل

 . 2016انًشبسكخ ثأعًبل فُّٛ فٙ طبنٌٕ انفٌُٕ انشاُّْ يغمظ  -

 رظٕٚش فٕرٕغشافٙ . -يظش  –ثًعشع سؤٖ حضبسٚخ انًشبسكخ  -

 انذًساث انًشاسكت فييا :

 .2992انُغبػ فٙ دٔسح انكفبءح االعُجٛخ  حبطهخ عهٗ ٔصٛمخ -

دٔسح رذسٚجٛخ فٙ ) عًهٛبد انظجبغخ ٔانطجبعخ عهٗ االلًشخ انمطُٛخ  -

ٔصاسح  انًخهٕطخ ٔاعشاء انفحٕطبد انًُبعجخ نعًهٛبد صجبد االنٕاٌ (

 . 2991انظُبعخ ٔانًعبدٌ انٓٛئخ انعبيخ نهزذسٚت ٔانزأْٛم 



ح انزأْٛم انزشثٕ٘ انزبثعخ نهزذسٚغٍٛ حبطهخ عهٗ شٓبدح رأْهٛخ رمذٚشٚخ فٙ دٔس -

2991 . 

حبطهخ عهٗ شٓبدح ايزحبٌ انكفبءح نذٔسح انحبعجبد نهطهجخ انًزمذيٍٛ فٙ  -

 . 2991دساعخ انذكزٕساِ فٙ انغبيعبد انعشالٛخ 

 . 1002حبطهخ عهٗ شٓبدح دٔسح انحبعٕة نهزشلٛخ انعهًٛخ  -

ٚعمذْب انغٓبص  انًشبسكخ ثأنمبء انًحبضشاد فٙ انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٙ -

لغى انزذسٚت ٔانجحٕس فٙ يغبل طُبعخ  انًشكض٘ نهزمٛٛظ ٔانغٛطشح انُٕعٛخ

 .انغضل ٔانُغٛظ فٙ انعشاق

 . 1002يحبضشح عٍ رظًٛى ٔطجبعخ االلًشخ فٙ انذٔسح انزذسٚجٛخ نعبو  -

 . 1001يحبضشح عٍ رظًٛى االصٚبء فٙ انذٔسح انزذسٚجٛخ نعبو  -

 .د فُٛخ عذح ) رعهى ٔرعهٛى( دٔساد ضًٍ انمطبع انخبص فٙ يغبال -

 

 انًساىًاث انعايت :

 .عضٕح َمبثخ انفُبٍَٛ انعشالٍٛٛ  -

 .ٍ انعشالٍٛٛ ٛعضٕح عًعٛخ انزشكٛهٛ -

  .عضٕح َمبثخ انًعهًٍٛ -

 .انعشالٍٛٛ عًعٛخ انخطبطٍٛ  حعضٕ -

 عًعٛخ انًظًًٍٛ انعشالٍٛٛ . حعضٕ -

 انشاثطخ انعشثٛخ نعهٕو االرظبل . حعضٕ -

 .يظش  –انغًعٛخ انعشثٛخ نهحضبسح ٔانفٌُٕ األعاليٛخ  حعضٕ -

 يظش . –انغًعٛخ انًظشٚخ انعبيخ نهخظ انعشثٙ  حعضٕ -

 عٛب انحبعٕة ٔانًعهٕيبرٛخ .انغًعٛخ انعشالٛخ نزكُٕنٕ حعضٕ -

 

 


