السيــــــــــــــــــرة الذاتيــــــــــــــــــــــــــة
االعى  :جالل حًُذ حًضج انجثىسٌ
 انهمة انعهًٍ  :أعرار
 يحم وذاسَخ انىالدج  :تغذاد 1971 /
 يكاٌ وذاسَخ اول ذعٍُُ  :كهُح انضساعح – جايعح تغذاد  2002 /ونغاَح االٌ
 انشهاداخ انعهًُح  :تكهىسَىط ( )1998وياجغرُش ( )2001ودكرىساِ ( )2007يٍ كهُح انضساعح  /جايعح
تغذاد وشهادج يا تعذ انذكرىساِ ( )2011يٍ كهُح انعهىو وانركُىنىجُا  /جايعح تهًُىز /تشَطاَُا
 االخرظاص انعاو وانذلُك  :عهىو صساعُح  /يحاطُم حمهُح  /ذكُىنىجُا انثزوس
 انًمشساخ انذساعُح االونُح وانعهُا انرً لًد ترذسَغها  :يثاديء يحاطُم حمهُح َ /ىعُح انًحاطُم /
ذكُىنىجُا انثزوس  /فغهجح انثزوس  /االحظاء  /ذظًُى وذحهُم انرجاسب  /انثشايجُاخ االحظائُح /عهىو
انحاعثاخ  /انهغح االَكهُضَح
 االششاف عهً يشاسَع تحس انرخشض نطهثح انًشحهح انشاتعح  )15( :تحس
 عذد انشعائم واالطاسَح انًششف عهُها  )2( :ياجغرُش و ( )3دكرىساِ
 عذد انثحىز وانذساعاخ انًُجضج 42 :
 عذد انثحىز انرٍ َششخ فٍ يجالخ عهًُح يعرًذج يٍ لثم (عكىتظ وشىيغٍ سوَرشص)  16 :تحىز
 / )5( : H-index عذد االلرثاعاخ  / )125( :ويؤشش سَغُشض كُد )10.86( :
 ذمُُى يا ال َمم عٍ  40تحس تانهغح االَكهُضَح نًا َضَذ عٍ  10يجالخ عهًُح عانًُح يعرًذج
 عذد انًؤذًشاخ وانُذواخ انعهًُح ووسػ انعًم  :اكصش يٍ 27
 عذد انرمىًَاخ انعهًُح نهشعائم واالطاسَح واالتحاز وانرعضُذ  :اكصش يٍ ( )50ذمىَى
 عضى نجاٌ انًُالشاخ وااليرحاٌ انشايم نطهثح انذساعاخ انعهُا  :اكصش يٍ ( )20نجُح
 عذد انكرة انًؤنفح فٍ يجال انرخظض نخذيح انًجرًع وذطىَش انرعهُى )2( :
 عذد انًماالخ انًُشىسج فً يجال انرخظض نخذيح انًجرًع وذطىَش انرعهُى  )7( :يماالخ
 انهجاٌ  :يجهظ انمغى  /انشؤوٌ انعهًُح وانذساعاخ انعهُا  /ايرحاَُح  /ذحمُمُح  /ذذلُمُح  /اعرحذاز  /اداسج
طُذوق انرعهُى انعانٍ  /انعذَذ يٍ انهجاٌ انرخظظُح وانفُُح االخشي
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 انًىالع وانًُاطة االداسَح :
انىظُفح
يغؤول انحاعثاخ واألَرشَُد
يمشس لغى
سئُظ لغى
يُغة انً شعثح انمثىل انًشكضٌ
يغؤول شعثح انمثىل انًشكضٌ
انًعاوٌ االداسٌ نهعًُذ
انًعاوٌ انعهًٍ نهعًُذ

انجايعح  /انكهُح  /اخشي
جايعح تغذاد  /كهُح انضساعح
تغذاد  /انضساعح
تغذاد  /انضساعح
يشكض انىصاسج  /دائشج انذساعاخ
يشكض انىصاسج  /دائشج انذساعاخ
تغذاد  /انضساعح
تغذاد  /عهىو انهُذعح انضساعُح

انفرشج يٍ وانً
2007 - 2004
ذششٍَ االول  – 2011كاَىٌ انصاٍَ 2014
اَهىل – ذششٍَ انصاٍَ 2012
كاَىٌ انصاٍَ – آَاس 2014
آَاس  – 2014كاَىٌ انصاٍَ 2015
شثاط – آب 2015
ذًىص - 2020

 اجرُاص اخرثاس اَرماء وذظُُف االفشاد انخاص تانرششُحاخ نهًُاطة انمُادَح
 انذوساخ :
 1دوسج انمُادج انزاذُح
 2دوسج انمُادج االعرشاذُجُح
 3دوسج انًهاساخ االداسَح االعاعُح نهًذساء
 4دوسج يثاديء واعظ انمُادج ويذاسعها

5
6
7
8

دوسج ذُظُى وذثغُظ االجشاءاخ االداسَح وذحغٍُ َظى انعًم
دوسج ذطىَش انًهاساخ انمُادَح (االونً) فٍ يشكض انىصاسج
دوسج اداسج ذحشَش انًجهح انعهًُح (االعظ وانًهاساخ)
دوساخ انهغح االَكهُضَح  )7( :احذها فٍ تشَطاَُا

 أكصش يٍ ( ) 50كراب شكش وذمذَش يٍ وصَش ووكُم وصَش وسئُظ جايعح ويغاعذ سئُظ جايعح ويذَشعاو
وعًُذ كهُح وسئُظ لغى
 يعذل ذمُُى االداء الخش ( )10عُىاخ %85 :
 يشرشن فٍ كافح انًىالع انعهًُح فٍ شثكح انًعهىياخ انذونُح تأعى ""Jalal Hameed Hamza
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