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 ( ذاتيةسرية ) 

                                                                                                        

 يُتصر عهىاٌ كريى رشيذأ.و.د.:  سىاال        

 42/24/2792الوالدة:جاسيخ  -

                                               .دهخوساه الؽهادة : -

   .الػاملاهون ال الػام:الخخصص  -

  .داس إلاإلاهون ال الذكيم:الخخصص  -

                                  .معاغذ أظخار الػلمي:الللب  -

  غؽشة ظىت. خمغ الػالي:غذد ظىواث الخذمت في الخػليم  -

  alqaysee2006@yahoo.comلالىترووي:البريذ  -

 007929929727700موبايل:  -

، وبخلذيش )حيذ( وبدعلعل حامػت بغذاد / وليت اللاهونإ البيالوسيوط:ت لؽهادة الجهت املاهح -

 .(227( مً مجموع الخشيجين البالغ )27)

            يت الهاؼميت، اململىت ألاسده/ وليت الحلوق /  لاظشاءحامػت  املاحعخير:الجهت املاهحت لؽهادة  -

 وبخلذيش امخياص وبدعلعل ألاول غلى مجموع الخشيجين.

 لية الحقوق/ جمهورية مصر العربية، وبتقدير امتياز.جامعة إلاسكندرية/ ك الدكتوراه:انحة لشهادة الجهة امل -
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 لوحيا غلى الطبيػت اللاهوهيتوإغلذ هلل الخىىثش وحود الذولت هطشف في أ) :املاحعخيرت سظالغىوان  -

 (.للػلذ

 .(-دساظت ملاسهت -هون الػشاقيفي اللا الخىظيم اللاهووي للووالت لاداسيت) الذهخوساه : أطشوحتغىوان  -

  شغههب:انىظبئف انتي           

 إنً –انفترة يٍ  يكبٌ انعًم انىظيفة ت

إ4020-4009إوليت الطب/حامػت ديالىإلاداسيتالؽؤون ؼػبت معؤول  -1

إ4020-4009إوليت الطب/حامػت ديالىإمعؤول الؽػبت اللاهوهيت -2

إ4007-4007إديالى وليت الطب/حامػتإلاغالممعؤول ؼػبت  -3

إ4007-4007إوليت الطب/حامػت ديالىإالجامعي ألاداءمعؤول ؼػبت  -4

إ4023-4022إسئاظت حامػت ديالىإكعم الؽؤون اللاهوهيت سئيغ -5

إ4023-4022إسئاظت حامػت ديالىإلاداسيتالؽؤون كعم  سئيغ -6

 لاداسيتػميذ للؽؤون المػاون  -7

إواملاليت

 وليت اللاهون والػلوم

إالعياظيت

إ4029- 4023

/ مػاون الػميذ للؽؤون الػلميت -8

إووالت

وليت اللاهون والػلوم 

إالعياظيت

إ4022-4022

 مػاون الػميذ للؽؤون لاداسيت -9

إواملاليت واللاهوهيت

وليت اللاهون والػلوم 

إالعياظيت

إ4040 -4027

مػاون الػميذ للؽؤون الػلميت/  -11

إووالت

وليت اللاهون والػلوم 

إلعياظيتا

إ4027-4027

مذيش مىخب الخذماث الػلميت  -11

إوالاظدؽاسيت اللاهوهيت

وليت اللاهون والػلوم 

إالعياظيت

إ4023-4029

إمعخمش -4040

وليت اللاهون والػلوم إ وليت / حعيير أغمالغميذ   -11

إالعياظيت

إ4027

  فيهبش انًعبهذ انتي در   أوانجبيعبت: 

 انًالحظبت إنً –انفترة يٍ  هذ (انًع/انجهة )انجبيعة )انكهية( ت
إإ4020-4007إوليت الطب/حامػت ديالى -1

إإ4024-4022إلػلوم لاظالميت/ حامػت ديالىاوليت  -2

إإمعخمش -4042إ/حامػت ديالىوالػلوم العياظيت وليت اللاهونإ -3
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  ثتذريسهب:انًقررات انذراسية انتي قبو 

 ة انذراسيةانسُ انًبدة انقسى انكهية انجبيعة ت

حميؼ إالطبإديالىحامػت  -1

إالفشوع

إ4020-4007إلاوعانحلوق 

حميؼ إالطبإديالىحامػت  -2

إالفشوع

إ4020-4007إالذيملشاطيت

وليت إديالىحامػت  -3

إاللاهون 

املذهيت الػلود إاللاهونإ

إاملعماة

إ 4022-4027

وليت إحامػت ديالى -4

إاللاهونإ

كعم 

إاللاهونإ

مبادئ وأحيام 

إلاداس إاللاهون 

إومعخمش -4027

وليت إحامػت ديالى -5

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

اللاهون لاداس  

إوحلوق لاوعان

إومعخمش -4027

وليت لاداسة إحامػت ديالى -6

إوالاكخصاد

 الذساظاث

إالػليا

اظتراجيجيت 

إميافحت الفعاد

إ4044

  تطىيرهب:سبهى في  أوانًقررات انذراسية انتي قبو ثتطىيرهب 

 انسُة انذراسية انًبدة انقسى انكهية انجبيعة ت

وليت إحامػت ديالى -1

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

 لاداس إاللاهون 

إلاوعانوحلوق 

إ4027-4027

إ4027-4040

وليت إحامػت ديالى -2

إاللاهونإ

الذساظاث 

إألاوليت

 وأحياممبادئ 

إلاداس إاللاهون 

إ4027-4040

وليت لاداسة إحامػت ديالى  -3

 الاكخصادو

الذساظاث 

 الػليا

اظتراجيجيت 

 ميافحت الفعاد

4044 

 

 بريحاإلشراف عهً انرسبئم و األط: 

انسُة  األطروحة أوعُىاٌ انرسبنة  انقسى انكهية انجبيعة ت

 انذراسية

وليت إحامػت ديالى  -1

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

أثش الخىظيم لاداس  الالمشهض  في حلوق 

إلاوعان

إ4029-4027

وليت إمػت ديالىحا  -2

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

الحم في الحصول غلى أحش غادل وأثشه 

إفي جحذيذ الحذ ألادوى للشواجب وألاحوسإ

إ4027-4027
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وليت إحامػت ديالى  -3

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

أثش ظلطت لاداسة الشئاظيت في حشيت 

الخػبير غً الشأ  هحم مً حلوق 

إلاوعان

إ4027-4027

وليت إىحامػت ديال  -4

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

الىفاءة بخولي  أظاطالاخخياس غلى 

املىاصب لاداسيت وأثشه في حلوق 

إلاوعان

إ4027-4027

وليت إحامػت ديالى  -5

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

ظلطت لاداسة في حمايت ألاخالق الػامت 

إوأثشها في حشيت الشأ  والخػبير

إ4027-4027

وليت  حامػت ديالى  -6

 ونإاللاه

الذساظاث 

 الػليا

إ4040-4027إحم الخلاض ي في دغاوى اللضاء لاداس إ

وليت  حامػت ديالى  -7

 اللاهونإ

الذساظاث 

 الػليا

جلييذ الحشياث الػامت بموحب كشاساث 

إالضبط لاداس  في املجال الصحي

إ4027-4040

وليت  حامػت ديالى  -8

 اللاهونإ

الذساظاث 

 الػليا

 الاجفاكيت الذوليت الخاصت بميافحت

الخمييز في مجال الخػليم واوػياظاتها غلى 

الدؽشيػاث الػشاكيت مؽشوع كاهون 

إملترح

إ4027-4040

وليت  حامػت ديالى  -9

 اللاهونإ

الذساظاث 

 الػليا

غىذ جللي الخذماث  ألافشادحلوق 

إالدؽشيػاث الػشاكيت الصحيت في ظل

إ4040-4042

وليت  حامػت ديالى  -11

 اللاهونإ

الذساظاث 

 الػليا

في الدؽشيػاث  اليعب حلوق مجهولإ

دساظت ملاسهت مؼ الؽشيػت –الػشاكيت 

إلاظالميت

إ4040-4042

وليت  حامػت ديالى  -11

 اللاهونإ

الذساظاث 

 الػليا

دوس املشافم الػامت لالىتروهيت في حمايت 

إحلوق لاوعان

إ4040-4042

وليت إحامػت ديالى  -12

إاللاهونإ

الذساظاث 

إالػليا

ايت دوس لاداسة الػامت في حمايت في حم

إحشيت ألافشاد بالخىلل والعفش ولاكامت

إ4040-4042

 

  انًحهية وانذونية انُقبثبت واالتحبداتعضىية: 

تبريخ  دونية/يحهية اسى انهيئة ت

 االَتسبة

 /يبزال عضىا 

اَتهبء 

 انعضىية

 يالحظبت

إالػامت بالوظيفت الخػيين بػذإ 4009إ4002إمحليتإهلابت املحامين -1
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اجحاد  -2

 الحلوكيين

إالػشاكيين

إإمعخمشإ4002إمحليت

بػذ الاهدعاب لىلابت إ4027لغايت إ4024إمحليتإهلابت املػلمين -3

إالاواديميين

هلابت  -4

الاواديميين 

إالػشاكيين

إإمعخمشإ4027إمحليت

 (:كتت شكر /شهبدات تقذيرية  /حصم فيهب عهً )جىائس انتي ُشبطبت ان 

 ت

يب حصم عهيه 

شهبدة /)جبئسة

كتبة /تقذيرية

 شكر(

 تبريخه رقى انكتبة انجهة انًبَحة

1.  
 ألاسدهيت/ اململىت حامػت لاظشاءإدسع الطالب ألاولإ

إالهاؼميت

إ/إ/

2.  
ظفاسة حمهوسيت الػشاق في إدسع الخميز

إاململىت ألاسدهيت الهاؼميت

إ/إ/

3.  
امللحليت الثلافيت الػشاكيت في إؼهادة الخميز

إاململىت ألاسدهيت الهاؼميت

إ/إ/

4.  
امت الػ ألاماهتبيذ الحىمت/ إدسع بيذ الحىمت

إملجلغ الوصساء

إ/إ/

إ/إ/إحامػت ديالىإدسع حامػت ديالى  .5

6.  
حامػت ديالى/ وليت اللاهون إدسع وليت اللاهونإ

إوالػلوم العياظيت

إ/إ/

إ2/7/4009إ273إغميذ وليت الطبإؼىش وجلذيش  .7

إ47/20/4009إ720إمػاون غميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .8

9.  
/ حامػت  لاغالممذيش كعم  ؼىش وجلذيش

إديالى

إ29/24/4009إ7937

إ49/24/4009إ2093إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .11

إ2/3/4007إ429إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .11

إ29/2/4007إ24إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .12
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إ22/2/4007إ242إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .13

إ2/2/4007إ270إغميذ وليت الػلوم ؼىش وجلذيش  .14

إ4/7/4007إ2029إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .15

إ44/7/4007إ2292إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .16

إ20/2/4007إ22إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .17

إ4/4/4007إ292إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .18

إ3/3/4007إ332إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .19

إ27/2/4007إ949إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .21

إ24/2/4007إ2022إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .21

إ49/4/4020إ402إغميذ وليت الطب ؼىش وجلذيش  .22

إ7/4/4024إ237إلاظالميتغميذ وليت الػلوم  ؼىش وجلذيش  .23

إ9/4/4024إ2974إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .24

25.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

إالعياظيت

إ2/3/4024إ474

26.  
حامػت  املعاغذ لاداس  لشئيغ ؼىش وجلذيش

إديالى

إ22/3/4024إ2049

إ44/2/4024إ9797إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .27

إ7/7/4024إ23303إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .28

إ22/3/4023إ4779إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .29

إ20/3/4023إ3372إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .31

إ24/3/4023إ3922إحامػت ديالىالعيذ سئيغ  ؼىش وجلذيش  .31

إ24/3/4023إ3922إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .32

إ42/3/4023إ3427إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .33

إ-إ-إالعيذ سئيغ حامػت ديالىإؼهادة جلذيشيت  .34

35.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم إؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ29/2/4023إ9/942أ/

36.  
وليت اللاهون والػلوم غميذ  ؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ44/2/4023إ9/997أ/

إ49/2/4023إ9792إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .37

إ-إ-إالعيذ سئيغ حامػت ديالىإؼهادة جلذيشيت  .38
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إ22/9/4023إ7092إالعيذ سئيغ حامػت ديالىإؼىش وجلذيش  .39

41.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ43/9/4023إ9/2077أ/

إ20/7/4023إ23279إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .41

إ3/20/4023إ9944إمذيش غام دائشة لاغماس واملؽاسيؼ ؼىش وجلذيش  .42

إ30/20/4023إ29427إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .43

44.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ9/22/4023إ9/2279أ/

إ47/2/4022إ2279إسئيغ حامػت ديالىالعيذ  ؼىش وجلذيش  .45

إ47/2/4022إ2222إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .46

إ22/2/4022إ22/32م/وإمىخب الوصيشإؼىش وجلذيش  .47

إ30/2/4022إ2942إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .48

49.  
املعاغذ لاداس  لشئيغ حامػت  ؼىش وجلذيش

إديالى
إ7/4/4022إ4449

51.  
وليت اللاهون والػلوم  غميذ ؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ7/2/4022إ2/222أ/

51.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ22/2/4022إ2/930أ/

52.  
بيذ سئيغ مجلغ أمىاء  ؼىش وجلذيش

إسئاظت مجلغ الوصساء/ الحىمت
إ22/9/4022إ3/2077

إ9/7/4022إ22742إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .53

54.  
ميذ وليت اللاهون والػلوم غ ؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ2/22/4022إ29م.ع/

55.  
املعاغذ لاداس  لشئيغ حامػت  ؼىش وجلذيش

إديالى
إ7/24/4022إ29227

إ29/24/4022إ29029إالعيذ سئيغ حامػت ديالى ؼىش وجلذيش  .56

إ4022/ 2/24إ2992إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .57

إ23/2/4022إ2992إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .58

إ2/7/4022إ22292إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .59

61.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم إؼىش وجلذيش

إالعياظيت
إ32/2/4029إ9/229-أ
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61.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

 العياظيت

 23/3/4029 47م ع/

إ20/3/4029إ3942إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .62

63.  
لاهون والػلوم غميذ وليت الإؼىش وجلذيش

إالعياظيت

إ22/3/4029إ47م.ع/ 

إ2/2/4029إ207إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .64

إ47/2/4029إ2922إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .65

66.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم إؼىش وجلذيش

إالعياظيت

إ27/4/4029إ22م.ع/

إ47/4/4029إ2927إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .67

إ2/3/4029إ3337إالعيذ سئيغ الجامػتإشؼىش وجلذي  .68

إ2/9/4029إ7307إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .69

71.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم إؼىش وجلذيش

إالعياظيت

إ20/9/4029إ73م.ع/

إ30/9/4029إ23274إمحافظ ديالىإؼىش وجلذيش  .71

إ47/2/4027إ2902إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .72

إ40/4/4027إ3027إغ الجامػتالعيذ سئيإؼىش وجلذيش  .73

74.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم إؼىش وجلذيش

إالعياظيت

إ27/3/4027إ72م.ع/

إ49/3/4027إ2240إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .75

إ47/2/4027إ23/4930إسئيغ مجلغ محافظت ديالىإؼىش وجلذيش  .76

إ24/9/4027إ20097إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .77

78.  
وليت اللاهون والػلوم  غميذإؼىش وجلذيش

إالعياظيت

إ29/9/4027إ237م.ع/

إ20/9/4027إ7722ػ/د/إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .79

81.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم إؼىش وجلذيش

إالعياظيت

إ2/7/4027إ297م.ع/

 47/7/4027 29227 العيذ سئيغ الجامػت ؼىش وجلذيش  .81

82.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

 اظيتالعي

 44/20/4027 402م.ع/

 2/22/4027 422م.ع/غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش  .83
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 العياظيت

84.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

 العياظيت

 2/24/4027 422م.ع/

85.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

 العياظيت

 49/2/4040 29م.ع/

86.  
لوم غميذ وليت اللاهون والػ ؼىش وجلذيش

 العياظيت

 3/4/4040 27م.ع/

87.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

 العياظيت

 40/4/4040 42م.ع/

88.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

 العياظيت

 29/2/4040 33م.ع/

إ27/4/4040إ3327إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .89

91.  
وصيش الخػليم الػالي والبحث إؼىش وجلذيش

إالػلمي

إ7/9/4040إ2922

91.  
غميذ وليت اللاهون والػلوم  ؼىش وجلذيش

 العياظيت

 7/9/4040 24م.ع/

إ40/9/4040إ9223إالعيذ سئيغ الجامػتإؼىش وجلذيش  .92

 والترحمت:الخأليف  -

اظم داس إغىوان الىخابإث

إاليؽش

غير  /مىهجيت إغذد الطبػاثإظىت اليؽش

إمىهجيت

الخىظيم اللاهووي للووالت إ-2

إاهون الػشاقيلاداسيت في الل

داس وائل 

إلليؽش 

إغير مىهجيتإطبػت واحذةإ4027

إإإإكيذ اليؽشإالوحيز في اللشاساث لاداسيتإ-4

 

  يجيذها:اللغاث التي 

إ.اللغت الػشبيت -2

  .بمعخوى مخوظط  لاهيليزيتاللغت  -2
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  أخريَشبطبت: 

 .في مجال الخخصص بحث غلمي 42 إهجاص -2

 .ػليماث هييل غمل غضو الهيئت الخذسيعيتمؽشوع حػذيل ح إغذاد -4

 .مؽشوع حػذيل حػليماث صىذوق الخػليم الػالي إغذاد -3

 .داخل اليليت أوإالجامػيت  أوإغضويت  وسئاظت غؽشاث اللجان الػلميت  ولاداسيت الوصاسيت  -2

اللجان الخحليليت في سئاظت الجامػت ووليت اللاهون والػلوم  ما يضيذ غً مئت مًغضويت وسئاظت  -2

 .العياظيت

 أوإهمحاضش  ؛املؽاسهت في الػذيذ مً املؤجمشاث الػلميت والىذواث والحللاث الىلاؼيت ووسػ الػمل -9

 .مؽاسن

 4023غضو في حميؼ اللجان الامخحاهيت في وليت اللاهون والػلوم العياظيت/ حامػت ديالى مىز غام  -9

 .4042 غام ولغايت

 .ليت اللاهون والػلوم العياظيت/ حامػت ديالىحميؼ لجان املؤجمشاث الػلميت في وغضويت  -7

 .دوساث الخػليم املعخمش الخاصت بترفيؼ املوظفينالػذيذ مً محاضش في  -7

 .لاداسيت للجامػت وهيئت املػاهذ الفىيت ألاغمالدوساث جذسيب املوظفين غلى  -20

 (.ومعخمش -4009، للفترة مً )املحاهم لاداسيت واملحاهم الػاديت أمامممثل كاهووي للجامػت واليليت  -22

 ، داخل وخاسج الجامػت.غضو الػذيذ مً لجان مىاكؽت طلبت الذساظاث الػليا -24

إ

إ

 

 أ.م. د. منترص علوان كرمي                     
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