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 /دمحم سضا عثذ األيٛش انحًذاَٙ. االسم الثالثي واللقب 

  /عشاقٙ.الجنسيت 

 و.21/4/1980تغذاد / مكان وتاريخ الىالدة 

  /16/20ك/1،د/ 14،ص/609تغذاد،انًُصٕس,و/عنىان السكن الذائم. 

 /(00964()7702568592انًٕتاٚم/)    الهاتف 

 Mail -E / edu.iqmohammed_plasma@scbaghdad.            

 /أعضب الحالت الزوجيت. 

 تغذاد عهٕو/جايعحكهٛح انتكهٕسٕٚط فٛضٚاء/ /االختصاص.  

 ./جايعح تغذادياجغرٛش فهك/كهٛح انعهٕو  

 دكرٕساِ فٛضٚاء/كهٛح انعهٕو/جايعح تغذاد 

 / عهىىٗ قغىىى اناٛضٚىىاء ٔتريىىذٚش جٛىىذ جىىذا األٔل التقددذير المل ددي وال مددذ 

 اَٙ فٙ كهٛح انعهٕو.% ٔترشذٛة انث86ٔتًعذل 

 %.79ٔتًعذل كهٙ  جذا ياجغرٛش عهٕو فهك تريذٚش جٛذ

 %.88دكرٕساِ فٛضٚاء انثالصيا تريذٚش جٛذ جذا ٔتًعذل 

 /و.2002تكهٕسٕٚط فٛضٚاء/ سنت التخرج 

 و.2005ياجغرٛش فهك/    

 و2014دكرٕساِ فٛضٚاء/   

 /تغذاد /كهٛح انعهٕو/جايعح ٛضٚاءفٙ قغى انا ٔتاحث ذذسٚغٙ ال هنت 

 /انعهًٛىىح  األخثىىاس ح، يراتعىىعهىىى انحاعىىثاخ ٔذيُٛاذىىّ ٔاتَرشَٛىىد الهىايدداث

 جقىىشاء انًطانعىىح ٔ ،انرعىىاس  انحاعىىثاخ،انريُٛىىاخ ٔخصٕ ىىا فىىٙ  ٔآخىىش

 .ًخرهاح،انشٚاضح،انغاشانكرة ان

 انهغىىح اتَكهٛضٚح)قشاءجٔيحادوحٔكراتىىح( ٔتًغىىرٕٖ -انهغىىح انعشتٛىىح لغدداث/ال

 جٛذ جذا.

 



 الم ليتو المل يتخبراث ال  / 

شىىىىاسكد فىىىىٙ دٔسج نهحاعىىىىٕب فىىىىٙ انًشكىىىىض انيىىىىٕيٙ نهحاعىىىىثاخ )دٔسج  .1

Win.Me.َٔهد دسجح جٛذ فٛٓا ) 

ياسعىىد انرىىذسٚظ فىىٙ يعٓىىذ انٕصٚشٚىىح انثيىىافٙ نعهىىٕو انهغىىاخ ٔانحاعىىثاخ  .2

ٔنغاٚىىىح  و2001فىىىٙ عىىىاو  ذأعٛغىىىّانكىىىاخٍ خهىىى  يغىىىش  انطهٛعىىىح يُىىىز 

 و.1/4/2003

كىض٘ انكىاخٍ فىٙ يثُىٗ يرٕعىطح ياسعد انرذسٚظ فىٙ يعٓىذ انرشتٛىح انًش .3

 ئنىىىٗ تاإلضىىىافحخىىىاسجٙ  كًحاضىىىشانكًٛىىىد فىىىٙ يُطيىىىح انكىىىشادج خىىىاس  

 و2002يٍ عىاو  األٔلكإٌَ ذذسٚغٙ فٙ يعٓذ انٕصٚشٚح ٔرنك فٙ شٓش 

 .و2003ٔكإٌَ انثاَٙ يٍ عاو 

 نٙ شٓادج كااءج ذذسٚظ يٍ يعٓذ انٕصٚشٚح انثيافٙ. .4

شايج ٔتىىىىىىىىىىى Office2000&Xpألٔ  .Win.Xp&Me ألدسعىىىىىىىىىىىد  .5

 ٔتشايج انصٛاَح ٔغٛشْا.... األتعادانرصًٛى انثُاخٙ ٔانثالوٙ 

يىىٍ انًصىىادس انًخرهاىىح ٔاعرًىىذ فىىٙ  .Winفىىٙ  يحاضىىشاخ ترىىأنٛ قًىىد  .6

 ٔكرىىة ٔيىىالصو CD'sنهحاعىىٕب عهىىٗ يخرهىى  انًصىىادس يىىٍ  ذذسٚغىىٙ

 يعرًذ عهٛٓا فٙ انرذسٚظ.

عهٗ اتيرحاَاخ انٕٛيٛح ٔانُٓاخٛح نهطالب تاعرثاسْا يشجعح ٔياٛىذج  أؤكذ .7

 نٓى فٙ َاظ انٕقد.

فىٙ يخرهى  يٛىادٍٚ انحٛىاج نًىا نىّ  اٛضٚاءفٙ َشش عهٕو ان أعاعذ أٌغاٚرٙ  .8

انعصىىىة  اناٛضٚىىىاء أ ىىىثحديىىىٍ ٔجٓىىىح َ ىىىش٘  ألَىىىّتانغىىىح  أًْٛىىىحيىىىٍ 

 انضشٔس٘ نهحٛاج.

هحاعىثاخ ٔاتَرشَىد يىٍ ياسعد ذذسٚظ انحاعثاخ فٙ يكرىة انجىْٕشج ن .9

 ألٔنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذٔساخ  و1/10/2004ٔنغاٚىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح  و1/3/2004

Windows&OfficeXp  ٔدٔساخ اتَرشَىىد ٔالE-mail  ٔالChat 

 انًكرة. ئداسجٔنٙ شٓادج كااءج يٍ قثم 

ياسعد ذذسٚظ انحاعثاخ فٙ جًعٛح انثيافح نهجًٛى  انكاخُىح فىٙ انكىشادج  .10

 ز تذاٚح ذأعٛغٓا.داخم قشب يغرشاٗ انشاْثاخ ٔنًذج شٓش ٔاحذ يُ

َهد شٓادج يشاسكح فٙ انذٔسج انراْٛهٛح نطهثح انذساعاخ انعهٛا تعرخذاو  .11

انحاعثاخ كجضء يٍ يرطهثاخ انحصىٕل عهىٗ شىٓادج انًاجغىرٛش فىٙ قغىى 

 اناهك/كهٛح انعهٕو/جايعح تغذاد ٔقذ اجراصٚد انذٔسج ترإق.



و 16/5/2005اناٛضٚأٍٚٛ انعشاقٛح كعضىٕ فٛٓىا يُىز جًعٛح  ئنٗاَرًٛد  .12

 .أٌٜنحذ 

 نرُاٛىز انًشىاسٚ  انكٓشتاخٛىح ٔ (WEMPC)ذٕظاد فٙ ششكح انىٕسٔد  .13

انًٛكاَٛكٛح ٔانًيأتخ انعايح انًحذٔدج كًٕظ  يغإٔل عٍ انحاعثح فٙ 

انخىىاب تانشىىشكح ٔيىىذخم تٛاَىىاخ فىىٙ  E-mailٔاتَرشَٛىىد ٔالانشىىشكح 

ادج و ٔنٙ ش1/10/2005ٓو ٔنغاٚح 1/10/2004انششكح ٔرنك يٍ انارشج 

 انششكح ذثثد رنك. ئداسجخثشج ٔكااءج يٍ قثم 

قثهىىىد فىىىٙ انذساعىىىاخ انعهٛا)انىىىذكرٕساِ( فىىىٙ قغىىىى اناٛضٚىىىاء اخرصىىىاب  .14

 و.2010عاو  فٙانثالصيا 

 و.2014حصهد عهٗ شٓادج انذكرٕساِ فٙ اناٛضٚاء / تالصيا يُز عُح  .15

قًد ترذسٚظ انكثٛش يٍ انذسٔط انُ شٚح ٔانًخرثشٚح فىٙ قغىى اناٛضٚىاء  .16

 اتٌ.ٔنحذ 

شاسكد تصاح يرذسب فٙ دٔسج اتعالو انرٙ اقًٛد ياٙ يُ ًىح حشٚىح  .17

 انًشاج .

حاضشخ فٙ انكثٛش يىٍ انًُرىذٚاخ ٔانصىانَٕاخ ٔانًجىايٛ  انثيافٛىح فىٙ  .18

يخرهىىى  اتخرصا ىىىاخ ٔيُٓىىىا اناٛضٚىىىاء ٔانغٛاعىىىح ٔاتدب ٔاتقرصىىىاد 

 ٔاتجرًاع ٔاناهغاح ٔعهى انُاظ.

ب انعشاقىٙ انرىٙ اجشٚىد فىٙ عىُح يششح يغريم تَرخاتاخ يجهظ انُىٕا .19

2018. 


