
والوالوالوالأ
ًً ًً

  املعلومات الشخصيةاملعلومات الشخصيةاملعلومات الشخصيةاملعلومات الشخصية: : : : 
  شروق جمعة سريح غضيب الجنابي: االسم الرباعي واللقب 

   القادسية١٨/٣/١٩٧٢: التولد ومسقط الرأس 

 ٠٠١٩٧٦٦٥: هوية األحوال المدنية 

  ٤٩٦٩٤٣:  شهادة الجنسية 

  ال يوجد: جواز السفر 

 متزوجة: الحالة االجتماعية 

  القادسية العسكري: عنوان السكن 

  ٠٣٦٦٣١١٤٥: الهاتف رقم 

  ٠٧٨٠١٣٣٧٤٣٥: رقم الموبايل 

  com.yahoo@shroouq_Aljunabi: البريد االلكتروني 

  

  

  

  

ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
ًً ًً

        اخلدمة الوظيفيةاخلدمة الوظيفيةاخلدمة الوظيفيةاخلدمة الوظيفية: : : : 
  ٢٢/٢/٢٠٠١: تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة 

  ٢٢/٢/٢٠٠١: تاريخ المباشرة في التعليم العالي 

  ٢٢/٢/٢٠٠١: تاريخ المباشرة في جامعة القادسية 

 ٢٢/٢/٢٠٠١:  جامعة القادسية /لطبتاريخ المباشرة في كلية ا

   ١٣/١٠/٢٠٠١:جامعة القادسية /تاريخ المباشرة في كلية العلوم

  

 

mailto:Aljunabi_shroouq@yahoo.com


ثالثـاثالثـاثالثـاثالثـا
ًً ًً

 املنـاصباملنـاصباملنـاصباملنـاصب: : : : 
  ال توجد مناصب 

  

  

رابعارابعارابعارابعا
ًً ًً

        الشهاداتالشهاداتالشهاداتالشهادات: : : : 
  ٢٠٠٠/  جامعة / العلوم كلية /  قسم علوم الحاسبات :البكالوريوس

  ٢٠٠٠/  جامعة / كلية العلوم /   قسم علوم الحاسبات :الماجستير

معهد المعلوماتية للدراسات /الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية: الدكتوراه

  ٢٠٠٧/العليا
 
 

خامساخامساخامساخامسا
ًًًً

        رسالة املاجستريرسالة املاجستريرسالة املاجستريرسالة املاجستري: : : : 
((Desin and implenantaion of small cefacity switching system 

using neural net work))  
  

  :رسالة الدكتوراه 
((Builing   avxd   System for file Monitory under Windows 

9x)) 
  

  

  

  

  

  

  

سادساسادساسادساسادسا
ًًًً

        االختصاصاالختصاصاالختصاصاالختصاص: : : : 
  علوم حاسبات:                       الدقيقعلوم حاسبات           :   العام

 
 



سابعاسابعاسابعاسابعا
ًًًً

        األلقاب العلمية األلقاب العلمية األلقاب العلمية األلقاب العلمية : : : : 
  : مدرس مساعد 

     ٢٢/١/٢٠٠٧:   مدرس 

  :   أستاذ مساعد 

  :أستاذ 

  

ثامناثامناثامناثامنا
ًً ًً

        التقويم العلميالتقويم العلميالتقويم العلميالتقويم العلمي: : : : 
   ال يوجد

   

تاسعاتاسعاتاسعاتاسعا
ًً ًً

        الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا: : : : 
  ال يوجد: التدريس 

  ال يوجد : اإلشراف

  ال يوجد:  المناقشات
   

 
 

        البحوث البحوث البحوث البحوث : : : : عاشراعاشراعاشراعاشرا
  منشور )١(

        التأليف والرتمجةالتأليف والرتمجةالتأليف والرتمجةالتأليف والرتمجة: : : : أحد عشرأحد عشرأحد عشرأحد عشر
   ال يوجد

        التشكراتالتشكراتالتشكراتالتشكرات: : : : اثىن عشراثىن عشراثىن عشراثىن عشر
  ١/٨/٢٠٠١لية الطب في ك
  



  :العقوباتالعقوباتالعقوباتالعقوبات: : : : ثة عشرثة عشرثة عشرثة عشرثالثالثالثال
  .ال توجد 

 

   اللجاناللجاناللجاناللجان: : : : اربعة عشراربعة عشراربعة عشراربعة عشر
  )ال يوجد(

        املؤمترات العلمية والندوات العلميةاملؤمترات العلمية والندوات العلميةاملؤمترات العلمية والندوات العلميةاملؤمترات العلمية والندوات العلمية: : : : مخسة عشرمخسة عشرمخسة عشرمخسة عشر
  ال يوجد مؤتمر

  ال يوجد ندوة   

  

        اجلمعيات والنقاباتاجلمعيات والنقاباتاجلمعيات والنقاباتاجلمعيات والنقابات: : : : ستة عشرستة عشرستة عشرستة عشر
  جمعية الحاسبات والمعلوماتية

  

        الدوراتالدوراتالدوراتالدورات: : : : سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر 
   ال يوجد

  

        ززززاجلوائاجلوائاجلوائاجلوائ: : : : مثانية عشر مثانية عشر مثانية عشر مثانية عشر 

        تكارات واالخرتاعاتتكارات واالخرتاعاتتكارات واالخرتاعاتتكارات واالخرتاعاتاالباالباالباالب: : : : تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر 
 ال يوجد

 

 

 
 


