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 اللجان الحالية

وزارة التعليم العالي والبحث   /   التحول الرقمياللجنة الوزارية للتعليم األلكتروني وعضو   •

 .العلمي

مشروع الشمول المالي للبنك المركزي   /  لجنة رقمنة الدفع في نظام التعليم العاليعضو   •

 .العراقي

 

 

 

 

 



 ثانيا : المؤهالت العلمية   

 الشهادة 
 تاريخ الحصول  الجهة المانحة للشهادة  

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة 

 2007/ 7/ 2 قسم علوم الحاسبات  /  الجامعة التكنولوجية  الدكتوراه

 الماجستير 
الهيئة العراقية 

 للحاسبات والمعلوماتية 

معهد المعلوماتية  

 للدراسات العليا 
 / 18/10 /2003 

 2001/ 8/ 7 قسم علوم الحاسبات  كلية الرافدين الجامعة /  البكالوريوس 

 

 ثالثا : التدرج الوظيفي 

 الى  -الفترة / من  الجهة الوظيفة  ت

 لغاية االن  – 25/4/2021 بغداد -كلية الحكمة الجامعة  الحكمة عميد كلية  1

 1/4/2021 -12/2019/ 7 بغداد -كلية دجلة الجامعة  رئيس قسم علوم الحاسوب 2

 2019/ 1/12 - 2017/ 9/ 1 بغداد -كلية المصطفى الجامعة  رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب 3

4 
مدير مركز البحوث والدراسات 

 االستراتيجية 
 2017/ 6/ 30 - 2017/ 5/ 2 اربيل  -الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 2017/ 5/ 30-16/8/2013 اربيل  -اللبنانية الفرنسية الجامعة  رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات  5

 

 رابعا : الجامعات التي دّرس فيها  

 الى -الفترة /  من  الجامعة القسم( –الجهة  )الكلية  ت

 2021/ 4/ 1 - 12/2019/ 7 بغداد -كلية دجلة الجامعة قسم علوم الحاسوب  1

 2019/ 1/12 - 2017/ 9/ 1 بغداد -الجامعةكلية المصطفى  قسم هندسة تقنيات الحاسوب 2

 2017/ 5/ 30 -16/8/2013 اربيل  -الجامعة اللبنانية الفرنسية  قسم تكنولوجيا المعلومات  3

 2012/ 1/ 2 - 18/2/2004 بغداد  -الجامعة التكنولوجية  قسم علوم الحاسبات  4

 

 

 

 

 



 بيانات  ال حصائيات و بعض االخامسا : 

 التفصيل  المعلومات و البيانات ت

1 
 عدد المواد الدراسية التي قام بتدريسها في 

 الدراسات األولية و العليا 

 العليا  االولية 

10 - 

2 
 عدد مرات الحصول على جائزة العلماء 

 أو جائزة األستاذ األول 

 جائزة األستاذ األول  جائزة العلماء

- - 

 40اكثر من  أشرف عليهاعدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي  3

 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها  4
 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

3 2 1 

 عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها  5
 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

7 4 3 

 عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا  6
 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

5 3 - 

 المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق عدد  7
 خارج العراق  داخل العراق

15 6 

8 
 عدد الورش و الندوات و الحلقات التي شارك

 فيها داخل و خارج العراق  

 خارج العراق  داخل العراق

30 4 

9 
 عدد البحوث المنشورة في مجالت و مؤتمرات داخل 

 و خارج العراق  

 خارج العراق  داخل العراق

17 14 

 عدد البحوث التي قّومها علميا داخل و خارج العراق  10
 خارج العراق  داخل العراق

35 15 

 - عدد براءات االختراع  11

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق  12
 خارج العراق  داخل العراق

15 2 

 المترجمة و المقيـّـمة عدد الكتب المؤلفة و  13
 المقيّمة  المترجمة  المؤلفة 

3 - - 

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها  14
 خارج العراق  داخل العراق

5 3 

15 

 أعداد المساهمات  

 في 

 خدمة المجتمع 

 - عقود استشارية بحثية 

 ندوات و ورش عمل 

 

 

45 

 - عقود تنفيذ مهمة 

 7 دورات تعليم مستمر 

 15 نشاطات الصفية 

 25 نشاطات اعالمية 



16 
 عدد لجان االمتحان الشامل و االمتحان التنافسي  

 للقبول في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي  االمتحان الشامل

- - 

17 
 عدد اللجان التي شارك بعضويتها داخل  

 و خارج وزارة التعليم العالي 

 خارج التعليم العالي  داخل التعليم العالي

15 6 

 عدد كتب الشكر و التقدير  18
 وزير 

 رئيس  

 جامعة 

 عميد 

 كلية 
 آخرى

13 60 39 14 

 

 سادسا : عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية   

 الى -فترة العضوية / من  الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة  ت

 فصل العراق   – ACMمؤسسة  1

 فصل العراق   –امريكا 

cees-irq.acm.org/chapter-

members 

 ولغاية االن  – 2019

 IEEEمؤسسة  2
 : #رقم العضوية     -امريكا   

93573534 
 ولغاية االن  – 2017

3 
IACSIT (International Scientific 

Association of Computer Science 

and Information Technology) 

 سنغافورة 

Senior Member 

NO.: 80351186 

 ولغاية االن  – 2016

 


