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 الدكتـــــــــور

 هشام محمدعلي حسن عبد البيرماني 
 الفيزياءي ــد فــاذ مساعــاست

 عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات
 راقــــــة /العــــة القادسيــــــجامع
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 Curriculum Vitae                    السيـــــرة الذاتيـــة
 

******************************************************************** 

 

                                                ةــات الشخصيــالمعلوم أواًل:
 هشام محمد علي حسن عبد البيرماني  : االسم الرباعي واللقب

 مواد فيزياء/ االختصاص الدقيق :                      فيزياء االختصاص العام:
 4/1/1691    بغداد   :سقط الرأسالتولد وم

   : +Oفصيلة الدم
  911 رقم الصحيفة      3 رقم السجل        03/4/0112في     11303300 هوية األحوال المدنية :

 11/0/1601 في   349292 شهادة الجنسية :
 01/9/0119 في  G1049814جواز السفر :

 10631:  طاقة التموينيةرقم الب           1اليرموك  اسم مركز التمويل :
 أوالد ( 3 وله )            متزوج الحالة االجتماعية  :

  (      33)زقاق        (012)محلة ام الخيل        ديوانية / عنوان السكن:
 رقم الهاتف 

  رقم الموبايل 
  houshammah@gmail.comالبريد االلكتروني :

 الحاسوب والرياضيات كلية علوم/ جامعة القادسية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عنوان العمل :
 

  ةــة الوظيفيــالخدم ًا:ـثاني
  31/0/1661تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة : 

 31/0/1661التعليم العالي : وزارة تاريخ المباشرة في 
 31/0/1661 تاريخ المباشرة في جامعة القادسية :

 31/0/1661 ريخ المباشرة في كلية التربية:تا
 4/10/0111تاريخ المباشرة في كلية العلوم/  جامعة القادسية : 

 16/11/0112/  جامعة القادسية : والرياضيات الحاسوب  تاريخ المباشرة في كلية علوم
 06/10/0113تاريخ المباشرة عميد لكلية علوم الحاسوب والرياضيات 

 ستة سنوات وتسعة أشهر وسبعة عشر يوما   مضافة :ال الخدمة العسكرية
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 اداتــالشه :اـً ثالث
  1621بغداد / جامعة العلوم / كلية الفيزياء  في البكالوريوس:

  1620  بغداد / جامعةالعلوم/ كلية الفيزياء في ر:ـــــيـالماجست
 0112  / جامعة بغداد العلوم كلية /الفيزياء في  وراه:ــــــــــالدكت

 يـاب العلمـاأللق :اـً بعرا
 ( 4/2/1661 في 3000) 31/0/1661  : مدرس مساعد

 (0/3/0110 في  392 ) 3/10/0111  درس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 (13/1/0111 في س 011 ) 03/0/0116  د: ـــــأستاذ مساع

 
 الشهـادات الحاصـل عليهـا  خامسًا:

 ر:ـة الماجستيـرسال*  
 برنامج محاكاة على الحاسب الشخصي لدراسة االضطرابات الديناميكية في المفاعالت النووية ()اعداد 

       (Development of a pc computer simulation for studying dynamic disturbance in 

fast breeder reactor)                                                                                                         
 وراه:ـة الدكتـأطروح*  

 ة باليف (مرية المدعالبيني للمواد المتراكبة البوليم)دراسة متانة التالصق        
) Study of interfacial Adhesion strength in fiber reinforced  polymer composite)         

       
  بــالمنـاص :اـً سادس

 شغل العديد من المناصب وهي:    
 00/11/1661    الى   14/6/1664من مدير مركز الحاسبة في الجامعة /جامعة القادسية     (1)
                       1/6/1669الى       11/0/1664مقرر قسم الفيزياء /كلية التربية/جامعة القادسية       من  (0)
                    1/11/0116من ية علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة القادسية   رئيس قسم علوم الحاسوب/كل (3)

 0/10/0110    الى   
 6/1/0111   الى   2/1/0111وكيل عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة القادسية    من  (4)
   12/0/0111جامعة القادسية  من وكيل معاون العميد للشؤون العلمية /كلية علوم الحاسوب والرياضيات / (1)

 04/0/0111الى    
 ومستمر   11/1/0113رئيس تحرير مجلة القادسية لعلوم الحاسوب والرياضيات /جامعة القادسية من ( 9)
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  ةات األوليـالدراس : سابعاً 
  اسات األولية الصباحية والمسائية خالل سنوات ر في الد يع  مختلفةضامو  (11تدريس )ي شارك ف           
 الخدمة الجامعة وهي :           

ية .ب/كلية التر الفيزياء  قسمالمرحلة الرابعة // الميكانيك الكمي -1  

    ./جامعة القادسية ية ب/كلية التر الفيزياء  قسمالمرحلة الثانية //بصريات  -0
   ./جامعة القادسيةية ب/كلية التر الفيزياء  قسمالمرحلة الثالثة //كهربائية  -3
  ./جامعة القادسيةية ب/كلية التر الرياضيات قسمالمرحلة الثانية //فيزياء رياضية  -4
   ./جامعة القادسيةية ب/كلية التر الرياضيات  قسمالمرحلة الثانية //نمذجة رياضية  -1
./جامعة القادسيةلة االولى /قسم علوم الحاسوب /كلية علوم الحاسوب والرياضيات تصميم منطقي /المرح -9  
/جامعة /المرحلة الثانية /قسم علوم الحاسوب /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  نظرية معلومات وتشفير -0

.القادسية  
. /جامعة القادسيةرياضياتمحاكاة بالحاسب /المرحلة الرابعة /قسم علوم الحاسوب /كلية علوم الحاسوب وال -2  
./جامعة القادسيةطرق عددية /المرحلة الثانية /قسم علوم الحاسوب /كلية علوم الحاسوب والرياضيات  -6  

                          االلكترونك التناضري /كلية العلوم /جامعة المثنى . -11

 

ا ـات العليـالدراس :ثامناً   

علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة القادسية قسم الرياضيات/ كلية ادة في م(  0 شارك في تدريس )           

 لغة انكليزية   -1
 رياضيات تطبيقية  -0
 

  رافــاإلش: تاسعاً 
        ماجستير طالب  (0) أشرف على         

        القادسية  / جامعةعلوم الحاسوب والرياضيات  قسم الرياضيات/ كلية/ رشا حمزة  -1
 : بعنوان ات رسالتهوكان

(some mathematical properties of linear Peridynamic model with application)             

                                                      
 ( طالبة بحث)القادسية  / جامعةعلوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات/ كلية غفران عباس / -0
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 اتـــالمناقش : عاشراً 
 وهي :( رسالة ماجستير 1شارك في مناقشة )* 

        القادسية  / جامعةعلوم الحاسوب والرياضيات  قسم الرياضيات/ كلية /رشا حمزة  
 : بعنوان اوكانت رسالته

(some mathematical properties of linear Peridynamic model with application)              
 ( أطروحة دكتوراه وهي :1في مناقشة )  شارك* 

 وسناء محمد عبد الرضا /قسم الفيزياء /كلية العلوم /جامعة بابل 
 

 وثــالبح ر:ـعش احد
1-H.M.Hassan,”How Must the Reactor Vessel be Strong to Contain Core Dispersive  

Accident” , J, of college of Education , Al-Mustansiriyah University, 1993 

 

2- H.M.Hassan “ A Mathematical Model for Influence of Viscosity in 

Hydrodynamics Waves” , The scientific Journal of Al-Qadisiya University , 

Vol2,No.1 , 1996 

 

3- H. I . JAFFER , H. M. HASSAN," The Effect of Twist on Toughness Using Single 

Fiber Drag-out Test" ,J. of the college of basic education, ISSN 1815-7467,VOL 48,P 

18-24, 2006 

 

4-  H. I . JAFFER , H. M. HASSAN ,"The Energy Release Rate at Knik and Peak 

Points for Fiber glass-polyester matrix and Polyethylene fiber-polyester Matrix", J.of 

Al-Qadisiyah for pure Science ,ISSN 1997-2490 , Vol.12 , No.3, P 257-272, 2007. 

 

5- H. M. HASSAN."The Stress Based Model and The Energy Based Model in Ultra 

High Polyethylene Fiber Reinforced Thermoset Polymer Composites" , J.of Al-

Qadisiyah for pure Science ,ISSN 1997-2490 , Vol.13 , No.1, P 135-148, 2008  

 

6- H. I . JAFFER , H. M. HASSAN," The Adhesion Strength of Twisted Glass Fiber 

Reinforced Epoxy Matrix Composites", The Scientific conference of Al-Qadisiyah 

for pure Science , 26-27, March ,2008 

 

7- H. I . JAFFER , H. M. HASSAN." The Effect of Surface Treatment on the 

Adhesion of Ultra High Polyethylene Fiber Reinforced Epoxy Matrix". The Scientific 

conference of Al-Qadisiyah for pure Science , 27-28, August ,2008  

 

8-] H. M. HASSAN," The effect of Continuous Sputtering on the adhesion of Ultra 

High Polyethylene Fiber reinforced Epoxy Matrix", J.of Al-Qadisiya for pure Science 

,ISSN 1997-2490 , Vol.13 , No.3, P 178-184, 2008   
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9- H. I . JAFFER , H. M. HASSAN," Studying the Interface region of Steel 

reinforcement Rubber Matrix", Journal of Composite Materials , under  review,2010 

10- H. M. HASSAN, " The Mathematical Model  of Impact force for Crack 

Extension at Interface of Fiber reinforced polymer Composites ", Journal of 

Composite Materials , under review , 2011 

 

11-Hisham M. Ali Hasan, Husham Rahman, Rasha Hamza Abed,” Wave Equation 

Application in Peridynamic Model”, European Journal of scientific Research , 

INITIAL ACCEPTANCE, 2012 

 
 
 

 ةـدوات العلميـة والنـرات العلميـ: المؤتمرـعش اثنا
 :المؤتمرات التي شارك فيها * 

         .31/1/1661   اعتبارا  منايام(  3االول للحاسبات /المعهد الفني/بغداد )مدة المؤتمر  الوطني ( المؤتمر1)
 . 1/0/1660 اعتبارا  من   ايام( 3/المعهد الفني/بغداد )مدة المؤتمر  للحاسبات الثاني الوطنيالمؤتمر  (0)
 . 0/0/0110اعتبارا  من    ايام( 3مؤتمر مركز علوم البحار /جامعة البصرة )مدة المؤتمر (3)
( المؤتمر الوطني الطالق برنامج )بطاقة حوكمة الجامعات العراقية(/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 4)

16/9/0113. 
 :فيها التي شارك  الندوات العلمية*

 01/11/1661( ندوة الحاسبات االلكترونية /بغداد/القاعة الرئيسية للمركز القومي للحاسبات االلكترونية 1)
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 : ـراتــــالتشكـ: عشرثالثة 
 جهة اصدار كتاب الشكر العدد والتاريخ بــــــالسب

 ية التربية جامعة القادسية /كل   11/1/1661في 4101 في تصليح الحاسبات  المبذولةالجهود 
 جامعة القادسية /كلية التربية 06/6/1661 0111 االستمرار بالدوام اثناء العطله الصيفية 
 جامعة القادسية /كلية التربية 11/4/1660في  1090 االشراف على بحوث طلبة كلية التربية 

لشؤون قسم ا جامعة القادسية /  01/2/1660في  1400 االشراف على االمتحانات النهائية 
 القانونية واالدارية

في  1103 الجهود المتميزة لوحدة الحاسبة
01/10/1663 

كلية االدارة جامعة القادسية /
 واالقتصاد 

 دائرة صحة محافظة القادسية  00/0/1661في  069 التعاون مع دائرة الصحة 
في  1100 متابعة دوام طلبة الكلية 

00/11/1661 
 يةجامعة القادسية /كلية الترب

المساهمة في جلب اجهزة مختبرية من جامعة 
 بغداد

 جامعة القادسية /كلية العلوم  31/2/0113في  469

المساهمة في جلب اجهزة مختبرية من جامعة 
 بغداد

/مكتب المساعد جامعة القادسية 02/3/0114في  1336
 العلمي

المساهمة في جلب اجهزة مختبرية من جامعة 
 بغداد 

 نقابة المعلمين /فرع القادسية   31/11/0111في  140

التهيئة والتحضير للمؤتمر العلمي االول لكلية 
 علوم الحاسوب والرياضيات 

جامعة القادسية /قسم الشؤون  11/3/0116في  0200
 االدارية 

جامعة القادسية /كلية علوم  1/1/0116في  01 تهيئة مستلزمات الحلقة النقاشية 
 الحاسوب والرياضيات 

في  0036 جهود المتميزة في الكلية لل
04/10/0116  

جامعة القادسية /كلية علوم 
 الحاسوب والرياضيات

جامعة القادسية /كلية علوم   01/1/0111في  011 ادارة الوحدة االدارية المكلف بها 
 الحاسوب والرياضيات

 الجهود المتميزة في العمل في مجلس الكلية 
 

القادسية /كلية علوم جامعة    01/1/0111في  014
 الحاسوب والرياضيات

جامعة القادسية /كلية علوم   01/1/0111في  019 العمل في اللجنة االمتحانية 
 الحاسوب والرياضيات
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جامعة القادسية /كلية علوم   0/4/0111في  024 العمل في لجان الكلية 
 الحاسوب والرياضيات

ت الجهود المتميزة في انعقاد ندوة الرياضيا
 الحيوية 

جامعة القادسية /كلية علوم   4/1/0111في  1141
 الحاسوب والرياضيات

تثمين للجهود المبذوله في المؤتمر العلمي 
 الثاني 

جامعة القادسية /قسم الشؤون   11/1/0111في  9101
 االدارية 

جامعة القادسية /كلية علوم   0/11/0111في  0141 المساهمة في حفل تخرج الجامعة 
 لحاسوب والرياضياتا

لحصول كلية علوم الحاسوب والرياضات على 
 المركز االول بين جامعات العراق

جامعة القادسية /قسم الشؤون  01/0/0111في  0416
 االدارية

المساهمة في انجاح المؤتمر العلمي لتحديث 
 مناهج علوم الحاسوب 

جامعة القادسية /كلية علوم  31/3/0111في  021
 لرياضياتالحاسوب وا

االشراف على مؤتمر تحديث مناهج علوم 
 الحاسوب  

مكتب المساعد جامعة القادسية /  11/1/0111في  9910
 العلمي 

جامعة القادسية /كلية علوم  04/0/0111في  1004 الجهود المتميزة في العمل
 الحاسوب والرياضيات

ة /كلية علوم جامعة القادسي 09/0/0111في  1201 المساهمة في حفل التخرج 
 الحاسوب والرياضيات

الجهود المبذوله الختيار البحوث الفائزة علة 
 مستوى الجامعة 

جامعة القادسية /مكتب المساعد  2/6/0111في  10411
 العلمي

جامعة القادسية /قسم الموارد   11/4/0110في  1441 العضوية في اللنة االمتحانية ولجنة التدقيق 
 البشرية 

جامعة القادسية /كلية علوم  1/0/0110في  1014 ي حفل تخرج الجامعة المساهمة ف
 الحاسوب والرياضيات

للجهود المتميزة في فترة تولي منصب رئاسة 
 قسم علوم الحاسوب 

في  12161
09/11/0110 

جامعة القادسية /قسم الموارد 
 البشرية

الجهود المتميزة في االعداد للمؤتمر العلمي 
 الدولي الرابع 

جامعة القادسية /كلية علوم   9/0/0113في  401
 الحاسوب والرياضيات

جامعة القادسية /كلية علوم   06/0/0113في  0091 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية 
 الحاسوب والرياضيات
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في  12614 المساهمة في عضوية اللجان 
02/11/0113  

جامعة القادسية /قسم الموارد 
 البشرية

في  01094 نا كأفضل جامعة إقليميةالختيار جامعتن
31/10/0113 

 جامعة القادسية /قسم الموارد البشرية

 جامعة القادسية /قسم الموارد البشرية 14/4/0114في  9120 احتفالية يوم الجامعة

 
  اتـــالعقوبر: ـعش اربعة

 د.ـــــال توج                 
 انــــللجا ر:ـعش خمسة

في  3403ض لتأثيث مختبرات الفيزياء والرياضيات/كلية التربية )لجنة اختيار العرو عضو  -1
16/2/1661) 

 (10/4/1664في  1000لجنة امتحانية /كلية التربية ) عضو  -0

في  4001/جامعة القادسية ) لجنة لدراسة النواقص الموجودة في مختبرات الحاسباترئيس  -3
4/0/1660 

 (0/0/1660في  040ة التربية )عضو لجنة احتساب معدالت طلبة كلية التربية /كلي -4

 13/0/1663في  091عضو لجنة فرقة الحماية الذاتية /كلية التربية ) -1

 (10/1/1664في  160رئيس لجنة امتحانية /كلية التربية ) -9

 (00/0/1664في  4013عضو لجنة الحاسبات /جامعة القادسية ) -0

 00/1/1661في  1232عضو لجنة امتحانية /كلية التربية) -2

 (12/6/1661في  4132ستقبال الطلبة الجدد /كلية التربية )عضو لجنة ا -6

 (12/6/1661عضو لجنة النظر في طلبات التعيين )في -11

 (31/10/1661في  0093عضو لجنة )-11

 (0/3/1669في  314عضو لجنة )-10

 (11/2/0110في  1196عضو لجنة التخطيط المستقبلي في كلية العلوم /كلية العلوم )-13

 (16/10/0110في  0116انضباط الطلبة /كلية العلوم ) عضو لجنة-14

 (11/1/0113في  41عضو لجنة لتحديد احتياجات قسم علوم الحاسبات /كلية العلوم )-11

 في 390عضو في لجنة استالم اوليات الترقيات العلمية /كلية علوم الحاسوب والرياضيات ) -61      
        19/11/0112) 

  في  301فنية لدراسة واقع االجر اليومي للموظفين /كلية علوم الحاسوب والرياضيات )رئيس لجنة  -10     
      4/3/0116 )                 
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في  1290/كلية علوم الحاسوب والرياضيات)رئيس لجنة التدقيق في امتحانات الدراسات العليا  -12    
14/6/0116 )  

( 4/11/0116في  1699كلية علوم الحاسوب والرياضيات) /رئيس لجنة تنصيب االنترنت في الكلية  -16    
كلية علوم الحاسوب  رئيس لجنة مشتريات خاصة بمجلة القادسية لعلوم الحاسوب والرياضيات / -01

( 31/10/0116في  0001والرياضيات)  
( 01/10/0116س في 120كلية علوم الحاسوب والرياضيات) تدقيقية لبحث علمي /رئيس لجنة -01  
في  011كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة اعتراضات طلبة الدراسات العليا في الكلية / -00

4/4/0111 )  
( 4/1/0111في  1143كلية علوم الحاسوب والرياضيات) عضو لجنة الية التعاون في الكلية / -03  
( 9/1/0111في  1191كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة شراء كتب علمية للكلية / -04  
كلية علوم الحاسوب  رئيس لجنة اعداد تقييم المواقع االلكترونية في الجامعة والكليات / -01

( 2/2/0111في  1040والرياضيات)  
 1640كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تدقيق االمتحان التنافسي للدراسات العليا في الكلية / -09
(1/6/0111في   
( 31/2/0111س في 196كلية علوم الحاسوب والرياضيات) ة الترقيات العلمية في الكلية/عضو لجن -00  
عضو لجنة تبني موقع الجامعة بالشكل الذي يسمح لها الدخول في التصنيف العالمي /مكتب المساعد  -02

(16/11/0111في  14111العلمي )  
(02/11/0111في  0011سوب والرياضيات)كلية علوم الحا رئيس لجنة متابعة االنترنت في الكلية / -06  
(10/10/0111في  0291كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة مطبوعات المجلة / -31  
كلية علوم الحاسوب  الكلية / كلية علوم الحاسوب والرياضيات /رئيس لجنة النشرة االلكترونية في -31

(6/0/1111في  003والرياضيات)  
(6/0/0111في  004كلية علوم الحاسوب والرياضيات) موقع الكلية على االنترنت /رئيس لجنة تصميم  -30  
كلية  اعداد دراسة حول مشروع العراق لرخص القيادة وتسجيل المركبات في مديرية المرور /رئيس لجنة  -33

(0/4/0111في  210علوم الحاسوب والرياضيات)  
في  991كلية علوم الحاسوب والرياضيات) الكلية / رئيس لجنة اعتراضات طلبة الدراسات العليا في -34
01/3/0111)  
في  0069عضو لجنة اختيار البحوث الفائزة الثالثة على مستوى الجامعة /مديرية البحث والتطوير ) -31
03/1/0111)  
(13/9/0111س في 101كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تحقيقية / -39  
(02/0/0111س في 140كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تدقيقية / -30  
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(14/2/0111في  1624كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تدقيق امتحانات الدراسات العليا /-32  
(16/6/0111في  0301كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة المطبوعات الخاصة بالمجلة / -36  
(3/11/0111في  0110كلية علوم الحاسوب والرياضيات) ى االنترنت /رئيس لجنة االشراف عل -41  
(12/11/0111في  0900كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة لتحديد بيان جدوى / -41  
في  0020كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة لتحديد احتياجات الكلية من البعثات الدراسية / -40
09/11/0111)  
(31/11/0111في  0203كلية علوم الحاسوب ) ضو لجنة لدراسة بيان جدوى /ع -43  
(4/10/0111في  3110كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة لتأمين حاجة المختبرات العلمية / -44  
(13/11/0111في  0610رئيس لجنة شراء منظوم التشاور المرئي/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات) -41  
في  3044كلية علوم الحاسوب والرياضيات) و لجنة علمية في وحدة الرياضيات الحيوية /عض -49
14/10/0111)  
(16/0/0110في  441كلية علوم الحاسوب والرياضيات) عضو لجنة لدراسة جدوى / -40  
(4/4/0110كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة اعتراضات طلبة الدراسات العليا / -42  
( 11/4/0110في  1410س لجنة جامعية حول الحوكمة /مكتب المساعد العلمي )رئي -46  
(01/4/0110في  9414عضو لجنة تقويم المحتوى العلمي للمكتبة االفتراضية /قسم الموارد البشرية ) -11  
(9/1/0110في  1110كلية علوم الحاسوب والرياضيات رئيس لجنة المطبوعات / -11  
في  1469كلية علوم الحاسوب والرياضيات) دمة االنترنيت المجهزة للكلية /رئيس لجنة متابعة خ -10

0/9/0110)  
(4/0/0110في  1021كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تدقيق بطاقات التخرج للطلبة / -13  
(13/2/0110في  0161كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة بيان جدوى/ -14  
في  0163كلية علوم الحاسوب والرياضيات) دقيق االمتحان التنافسي للدراسات العليا /رئيس لجنة ت -11
06/2/0110)  
( 10/11/0110في  3132كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة بيان جدوى / -19  
(13/10/0110في  3900كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تدقيقية / -10  
( 6/10/0110في  3132كلية علوم الحاسوب والرياضيات امتحانات الدور الثالث /عضو لجنة تدقق  -12  
(14/1/0113في  26كلية علوم الحاسوب والرياضيات) تشكيل لجنة جدوى / -91  
(0/6/0113س في 121كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تدقيقية / -91  
 0941كلية علوم الحاسوب والرياضيات) فسي للدراسات العليا /رئيس لجنة اللغة االنكليزية لالمتحان التنا -90
(4/6/0113في   
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 0041كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة تدقيقية لالمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا / -93
(10/6/0113في   
(01/6/0113في  0660كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة لتنفيذ كتاب وزاري / -94  
في  0622كلية علوم الحاسوب والرياضيات) رئيس لجنة مشتريات قسم الرياضيات الطبية / -91
01/6/0113)  
(2/10/0113في  3630كلية علوم الحاسوب والرياضيات) عضو لجنة انضباط الطلبة / -99  

في  1916)رئيس لجنة وضع دراسة الختيار التطبيقات الالزمة لتفعيل شبكة النت في الجامعة  -90 
31/3/0114 .  
في  6023رئيس لجنة لبيان رأي في كتاب وزارة الصناعة والمعادن /الشركة العامة للمنظومات ) -92
19/9./0114  

  

 اتـات والنقابـالجمعي ر:ـعش ستة
  ينتمي إلى: 
 نقابة المعلمين  (1)
 ( جمعية الخوارزمي 0)
  ( جمعية الكفاءات العلمية /ايرلندا3)
 

 دورات ـــال :ـرعش سبعة
 0/6/1661دورة الحاسبة االلكترونية /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( 1)
  2/1/1660بغداد     / /مركز تطوير المالكاتدورة امنيات الحاسبات /هيئة المعاهد الفنية( 0)

  يوم ( 10مدة الدورة ) 1/0/1664دورة صيانة الحاسبات المايكروية /بغداد  ( 3)   
 ايام ( 1/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )مدة الدورة ( دورة البرمجة بلغة بيسك 4)   
 (10/9/0116ولغاية  01/1/0116( دورة التقنيات التعليمية السادسة عشر )فترة الدورة 1)   
 (2/11/0116( دورة السيطرة على المواد المشعة /بغداد/الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة)9)   

 
 
 
 
 
 
 


