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 انسرية انذاتيت
 

 علي القرناوي م. عواد جواد كاظن:االسى 

 1/7/1591البصرة/ : يكاٌ وتأريخ انىالدة

 البصرة/ هناوي باشاانعنىاٌ :

 (62260760700:)رقى اهلاتف

 Emino@yahoo.com: انربيد االنكرتوني

 : واجلهت املاحنت وتاريخ احلصىل عهيها انشهاداث
 9021-9020/ كهيت انقاَىٌ  – بكانىزيىض قاَىٌ / جايعت بغداد -

 71/0/9012/ كهيت انقاَىٌ  – ياجعخيس قاَىٌ/ جايعت بغداد -

  :انعهًيتوتاريخ احلصىل عهيها اتةاملز

 91/0/9000 يدزض -

 71/0/9006يدزض يعاعد  -

 قاَىٌ خاص: االختصاص انعاو

 الورافعاث الودنيت.: االختصاص اندقيق

 اللغت العربيت، اللغت االنكليزيت.: انهغاث انتي جييدها
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 تدريسي: انىظيفت احلانيت

 9000يقرسز ررسا انقراَىٌ ان راص عراو  :وتىارخيهةااملناصة انتي تىالها يف انكهيةت 

 .7692انى عاو  7691وكرنك يٍ عاو 

 انبحىث املنشىرة واملؤنفاث :

 انقضاء انًعخعجم. شسط اخخصاص -9

 انُفاذ انًعجم نالحكاو انًدَيت. -7

 انخُفير باالكساِ انًدَي ري انديىٌ انًدَيت. -1

 يهكيت االراد انصوجيت. -4

 .7666( نعُت 00انعالقت االيجازيت ري ضىء انقاَىٌ زقى ) -0

 : املىاد انتي درسها يف اندراست االونيت
 .انًسحهت انزاَيتانقاَىٌ انًدَي/   -9

 انًسحهت انزانزت.انعقىد انًدَيت/  -7

 قاَىٌ انخُفير/ انًسحهت انسابعت. -1

 قاَىٌ انًسارعاث انًدَيت واالرباث/ انًسحهت انسابعت. -4

 اليىجد املىاد انتي درسها يف اندراساث انعهيا:

 اليوجد عدد انزسائم واالطاريح انتي اشزف عهيها نهًاجستري واندكتىراه:

 يتدرب)انتي شارك فيها كًحاضز او اندوراث انتطىيزيت

 .7664زويا: حًىش  –اندوزة انزقاريت العضاء انخدزيط نكهياث انقاَىٌ / انقاهسة  -9

 .7660اندوزة انعسبيت انزانزت الظاحرة انجايعاث ري انقاَىٌ اندوني االَعاَي/ بيسوث: آب  -7

 .7660وزشت عًم حىل انقاَىٌ اندوني االَعاَي/ االزدٌ: حًىش  -1

 .7662انكىيج: آب اندوزة انًخقديت نحقىق االَعاٌ/  -4
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 اليىجد املؤمتزاث انتي شارك فيها كباحج:


