
 السيزحالذاتيخ

 

 رٌبض خهف احًذ حًبدي انعشأي :االطى انزثبعً

 1791:تبرٌخ انٕالدح

 انذكتٕراح:تبرٌخ انحصٕل عهٍٓب:انشٓبدح

 ُْذطخ انكتزٍَٔك ٔاتصبالد:انتخصص انذقٍق:انتخصص انعبو

 2112-2-11:تبرٌخ انحصٕل عهٍّ:انهقت انعهًً

 طُٕاد 11:عذد طُٕاد انخذيخ فً انتعهٍى انعبنً

 عذد طُٕاد انخذيخ خبرج انتعهٍى انعبنً: 

 riyadhkhalaf@engineering.uodiyala.edu.iq : انجزٌذ االنكتزًَٔ

 جبيعخ انًٕصم: ٌٕصركبنٕنهشٓبدح انج انًبَحخانجٓخ

 انجبيعخ انتكُهٕجٍخ: نشٓبدح انًبجظتٍز انًبَحخانجٓخ

 جبيعخ ثغذاد:  انذكتٕراِنشٓبدح  انجٓخانًبَحخ

 تصًٍى ٔتُفٍذ ثزٔتٕكٕل يُضٕيخ االٔايزانًزطهخ عٍ ثعذ نهقًز انصُبعًرطبنخ انًبجظتٍز:عُٕاٌ 

ثٕاططخنٍشر إٌٌ االرغٌٕ  خثزاغ انهٍفً يكتٕث اديحشس عهىحيعتًذح اطتشعبرحزاريُظٕيخ :عُٕاٌ رطبنخ انذكتٕراِ

 َبَٕيتز 222

 : الىظبئف التي شغلهب-

 الً -الفتزح هي هكبى الؼول  الىظيفخ د

 2119-2112 جبيعخ دٌبنى-كهٍخ انُٓذطخ يقزر قظى ُْذطخ االتصبالد 1

 2111-2111 جبيعخ دٌبنى-كهٍخ انُٓذطخ رئٍض قظى ُْذطخ االتصبالد 2

 

 الجبهؼبد والوؼبهذ التي درس فيهب: 

 الوالحظبد الً -الفتزح هي الجهخ )الجبهؼخ, الكليخ, الوؼهذ( د

  نحذ االٌ-2112 دٌبنى 1

2    

 

 :التي قبم ثتذريسهب الذراسيخالوقزراد -

 السٌخ الذراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

اقًبر صُبعٍخ  االتصبالد انُٓذطخ دٌبنى 1

 ٔيٕثبٌم

2112-2119-2111-

2117-2111-2112 

 



 2112-2112 االتصبالد االتصبالد انُٓذطخ دٌبنى 2

 

 الوقزراد الذراسيخ التي قبم ثتطىيزهب او سبهن في تطىيزهب: -

 السٌخ الذراسيخ الوبدح القسن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 االشزاف ػلً الزسبئل واالطبريح: -

 السٌخ الذراسيخ ػٌىاى الزسبلخ او االطزوحخ القسن الكليخ الجبهؼخ د

1      

2      

 

 :الؼلويخ والىرش التي شبرك فيهبالوؤتوزاد والٌذواد -

 -ًىع الوشبركخ )ثحث هكبى االًؼقبد الؼٌىاى د

 حضىر(

 السٌخ

كهٍخ انًُصٕر انخبيض  1

 عشز

 2112 ثحث  ثغذاد

 2112 رئٍض انجهظخ دٌبنى كهٍخ انُٓذطخ انثبًَ 2

3     

 

 :الذوراد التي شبرك ثهب والتي اقبههب-

 السٌخ هكبى االًؼقبد ػٌىاى الذورح د

 2112 جبهؼخ ديبلً تطىيز الوختجز الجيذ 1

2    

 

 انًشزٔعبد انجحثٍخ فً يجبل انتخصص نخذيخ انجٍئخ أ انًجتًع أ تطٌٕز انتعهٍى: -

 السٌخ هحل الٌشز ػٌىاى الجحث د

1    

2    

 

 :التي قبم ثبلٌشز فيهبimpact factor )وهجالد ) الوجالد الؼلويخ -

 انظُخ انعذد انذي َشز فٍّ عُٕاٌ انجحث انذٔنخ اطى انًجهخ د

1      

      

      

 

 ػضىيخ الهيئبد الؼلويخ والوحليخ والذوليخ -

 يالحظبد يبسال عضٕا/اَتٓبء انعضٌٕخ تبرٌخ االَتظبة يحهٍخ/ دٔنٍخ ٍٓئخاطى ان د



1      

      

      

 

 :تقذيزيخ/كتت شكز(اثذاػبد او ًشبطبد حصل فيهب ػلً )جىائز/شهبداد -

هب حصل  ًىع االثذاع او الٌشبط د

/شهبداد بئزح)جػليه

 تقذيزيخ/كتت شكز

ػٌىاى الٌشبط او  الجهه الوبًحخ

 االثذاع

 السٌخ

1      

2      

      

 

 التبليف والتزجوخ: 

اسن دار  ػٌىاى الكتبة د

 الٌشز

هٌهجيخ / غيز  ػذد الطجؼبد سٌخ الٌشز

 هٌهجيخ

1      

2      

      

 

 :اللغبد التي يجيذهب-

1-                                     2-  

 هسبهوبد في خذهخ الوجتوغ: 

1-                                  2-      

 ًشبطبد اخزي:

1-                                  2-  


