
 

 

 

 خانذارٛ حانظٛز
 

 

 

 

       َذٖ كبكٙ ثٛزِ :  ـى ـــــــــاالطــ

 2262 - 21 – 12 : ربرٚخ انًٛـالد 

 اػشة انذبنخ انشٔجٛخ :

   ذد األٔالد  :ــػـــ

 يظهًخ  :   انذٚـــــــــــبَخ

       يذبطجخ يبنٛخ/  يذبطجخ:       صــانزـخـص

 رذرٚظٙ:       ّ ــــــانٕظٛف

 يذرص    ٛخ :انذرجخ انؼهً

           انؼزاق -جبيؼخ ثغذاد –كهٛخ االدارح حااللزصبد  – انًذبطجخلظى  :  ػُٕاٌ انؼًم

     - - - - - - - - - -انؼًم   :      ْبرف

    70001766016:      انٓبرف انُمبل

 nada.kaki@yahoo.comكززَٔٙ :انجزٚذ إالن

 

 .أٔالً : انًؤْالد انؼهًٛخ  

 

 انزبرٚخ خـــانكهٛ انجبيؼخ ٛخانذرجخ انؼهً

 ْٛئخ انًؼبْذ انفُٛخ فُٙدثهٕو      
يؼٓذ انفٌُٕ انزطجٛمٛخ/ لظى انخذيخ      

 االجزًبػٛخ
2212 

 1776 انًذبطجخلظى \االدارح ٔااللزصبد  ثغذاد ثكبنٕرٕٚص

 يبجظزٛز

 
 1772 انًذبطجخلظى \االدارح ٔااللزصبد  ثغذاد

 1726 انًذبطجخلظى \صبد االدارح ٔااللز ثغذاد دكزٕراِ



 

 

 

 صبَٛبً : انزذرط انٕظٛفٙ . 

 

 صبنضبً : انزذرٚض انجبيؼٙ

 انٗ -انفززح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

 يؼبٌٔ يذبطت 2
انذظبثبد لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد 

 جبيؼخ ثغذاد

 -ط 

1776-1772 

 يذرص يظبػذ                                 1
انًذبطجخ لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد 

 جبيؼخ ثغذاد

 

1772  

 يذرص 0
انًذبطجخ لظى \ح ٔااللزصبد كهٛخ االدار

 جبيؼخ ثغذاد

 

1726 

4    

6    

 انٗ -انفززح  يٍ  انجبيؼخ انجٓخ  )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

ادارح لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  1

 جبيؼخ ثغذاد -اػًبل

 

 1727ـ 1772 ثغذاد

لظى \زصبد كهٛخ االدارح ٔاالل 2

 جبيؼخ ثغذاد -االدارحانصُبػٛخ

 

 1722 -1727 ثغذاد

لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  3

 دجبيؼخ ثغذا -االلزصبد 

  1721-1722 ثغذاد

لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  4

 دجبيؼخ ثغذا -انًذبطجخ 

  1724-1720 ثغذاد

لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  5

 دجبيؼخ ثغذا -االدصبء 

 1726-1724 دثغذا

لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  6

 دجبيؼخ ثغذا -انًذبطجخ 

 1726-1726 ثغذاد

لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  7

 دجبيؼخ ثغذا -انًذبطجخ 

 1720-1726 ثغذاد

انزًٕٚم لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  8

 دجبيؼخ ثغذا -ٔانًصبرف 

 1720-1726 ثغذاد

لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  9

 دجبيؼخ ثغذا -االدصبء 

 1720-1726 ثغذاد

لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  10

 جبيؼخ –انًذبطجخ 

 1721-1720 ثغذاد

انزًٕٚم لظى \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  11

 دجبيؼخ ثغذا -ٔانًصبرف 

 1721-1720 ثغذاد



 

 

 

 

 راثؼبً : انًمزراد انذراطٛخ انزٗ لًذ ثزذرٚظٓب. 

 خـــــانظُ بدحـــــانً ىـــانمظ د

 1727 يذبطجخ يزٕططخ دارح اػًبلإ 2

 1722 يذبطجخ يبنٛخ صُبػٛخدارح إ 1

 1721 يجبدئ انًذبطجخ االلزصبد 0

 1720 اصٕل انزلبثخ ٔانزذلٛك يذبطجخ 4

 1724 يجبدئ انًذبطجخ االدصبء 6

 1726 انًذبطجخ انضزٚجٛخ يذبطجخ 6

 1726 انًذبطجخ انضزٚجٛخ يذبطجخ 0

 1726 يؼبٚٛز يصزفٛخ دٔنٛخ انزًٕٚم ٔانًصبرف 1

 1726 يجبدئ انًذبطجخ االدصبء 2

 1720 انًذبطجٛخ انًزخصصخ انُظى يذبطجخ 27

/ انكٕرص انزًٕٚم ٔانًصبرف 22

 االٔل
 1720 يؼبٚٛز يصزفٛخ دٔنٛخ

لظى ادارح \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  12

 جبيؼخ ثغذاد -اػًبل

  1721-1720 دثغذا        

لظى انًذبطجخ \كهٛخ االدارح ٔااللزصبد  13

 جبيؼخ ثغذاد -

 1722 -1721 ثغذاد         

    

    

 1720           يجبدئ انًذبطجخ                / انكٕرص انضبَٙإدارح اػًبل 21

 1721           انُظى انًذبطجٛخ انًزخصصخ             / انكٕرص االٔليذبطجخ 20



 

 

 

 :انزٙ أشزف ػهٛٓب( انزطبئم  ،االطبرٚخ  )خبيظبً:  

 انظُــخ انمظـــى خاطى األطزٔدخ  أٔ  انزطبن د

 رطبئم انًبجظزٛز

2    

1    

0    

4    

6    

6    

0    

1    

2    

 1721           زٚخ يذبطجٛخظَ                انضبَٙص يذبطجخ/ انكٕر 24

    1721          انُظى انًذبطجٛخ انًزخصصخ          / طُٕ٘يذبطجخ 26

    



 

 

 

27    

22    

21    

20    

24    

26    

 أطبرٚخ انذكزٕراِ

2    

1    

0    

4    

 

 

 



 

 

 

 انزٙ شبرن فٛٓب.انؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطبً:  

 ْبيكبٌ أَؼمبد خــانظُ ؼُٕاٌان د

 َٕع انًشبركخ 

) ثذش / ثٕطزز 

 دضٕر(

1 

رح ٔانًذلك يظؤٔنٛخ االدا

انخبرجٙ فٙ يُغ انزذزٚف 

 ٔانزالػت فٙ انمٕائى انًبنٛخ

انصبدرح ػٍ انشزكبد 

 انًظبًْخ

20/0/1721 
كهٛخ االدارح ٔااللزصبد 

 /جبيؼخ ثغذاد
 يذبضز َذٔح ػهًٛخ

2     

3     

4     

5     

6     

7     

1     

 

 . االخرى دابعا : األنشطة العؾؿقة  

 نكهٛخخبرط ا داخم انكهٛخ

 نجبٌ انجزد انظُٕٚخ/ جزد انًكزت االطزشبر٘
نجبٌ خجزاء ٔضغ اطئهخ االيزذبٌ انزمًٕٚٙ 

  1721-1720فٙ جبيؼخ ثغذاد نظُخ 

 

 

 

 . أو تطوير التعؾقمثامـا: املشروعات البحثقة فى جمال التخصص خلدمة البقئة واجملتؿع  



 

 

 

 انظُخ انُشز يذم أطى انجذش د

2 

خ انُظبو انًذبطجٙ نذائزح انجؼضبد رمٕٚى كفبءح ٔفبػهٛ

ٔانؼاللبد انضمبفٛخ ثذٕٚاٌ ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ 

 ٔانجذش انؼهًٙ

يجهخ كهٛخ االدارح 

 ٔااللزصبد
1772 

1 

يذٖ االنزشاو ثبالفصبح انًذبطجٙ ػٍ انًٕجٕداد 

ٔانًطهٕثبد انًذزًهخ ٔانًخصصبد فٙ انشزكبد 

ًبنٛخ انًظبًْخ انًذرجخ فٙ طٕق انؼزاق نالٔراق ان

 يذخم رذهٛهٙ –

يجهخ كهٛخ االدارح 

 ٔااللزصبد
1726 

0 

اَؼكبص انًذبطجخ ػٍ انًٕجٕداد ٔانًطهٕثبد 

انًذزًهخ ٔانًخصصبد ػهٗ خبصٛخ انزًضٛم انصبدق 

 يذخم رطجٛمٙ  –نهًؼهٕيبد انًذبطجٛخ 

يجهخ كهٛخ االدارح 

 ٔااللزصبد
1726 

4    

6    

6    

0    

1    

2    

27    

22    

21    

20    



 

 

 

24    

26    

26    

20    

21    

22    

17    

 

 .اهلقئات العؾؿقة احملؾقة والدولقة عضوية  :تادعا 

    انجًؼٛخ انؼزالٛخ نهؼهٕو االدصبئٛخ     

    كهٛخ انزافذٍٚ انجبيؼخ-جًؼٛخ ثذٕس انؼًهٛبد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و ذفادات التؼدير. اجلوائز كتب الشؽر ، عاذرًا:  

 د
انجبئشح أٔ شٓبدح  كزبة انشكز أٔ

 انزمذٚز
 انظُخ انجٓخ انًبَذخ

 كزبة شكزٔرمذٚز 2
-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد

 جبيؼخ ثغذاد
1772 

 ٔيكبفبِكزبة شكزٔرمذٚز 1
-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد

 جبيؼخ ثغذاد
1772 

 ٔيكبفبِكزبة شكزٔرمذٚز 0
-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد

 غذادجبيؼخ ث
1772 

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد كزبة شكزٔرمذٚز 4

 جبيؼخ ثغذاد
1727 

 1727 رئٛض جبيؼخ ثغذاد كزبة شكز  6

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد كزبة شكزٔرمذٚز 6

 جبيؼخ ثغذاد
1727 

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد ٔيكبفبِكزبة شكزٔرمذٚز 0

 جبيؼخ ثغذاد
1722 

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد ٔيكبفبِرمذٚزكزبة شكزٔ 1

 جبيؼخ ثغذاد
1722 

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد كزبة شكزٔرمذٚز 2

 جبيؼخ ثغذاد
1722 

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد ٔيكبفبِكزبة شكزٔرمذٚز 27

 جبيؼخ ثغذاد
1721 

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد ٔيكبفبِكزبة شكزٔرمذٚز 22

 ثغذادجبيؼخ 
1721 

ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش  كزبة شكزٔرمذٚز 21

 انؼهًٙ
1724 

-ػًبدح كهٛخ االدارح ٔااللزصبد كزبة شكزٔرمذٚز 20

 جبيؼخ ثغذاد
1726 

جامعة -عؿادة كؾقة االدارة واالقتصاد كتاب ذؽروتؼديرومؽافاه 41

 بغداد

    7142 

جامعة -صادعؿادة كؾقة االدارة واالقت كتاب ذؽروتؼدير 41

 بغداد

   7142 

 7143     جامعة -عؿادة كؾقة االدارة واالقتصاد كتاب ذؽروتؼديرومؽافاه 41



 

 

 

 

 

 

 احدى عشر: الؽتب املؤلػة او املرتمجة

 

 ات .ــلؾغثاني عشر :ا 

   انؼزثٛخ .            

 َكهٛشٚخاأل  .  

 

 

 .  CD يهذٕظخ : ٚزى رظهٛى َظخخ ػهٗ  

 بغداد

جامعة -عؿادة كؾقة االدارة واالقتصاد كتاب ذؽروتؼدير 42

 بغداد

    7143 

 دـة الـشر أدم الؽتاب ت

4   

7   


