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a 

ً:اخلدمةًالوظيفيةً:ثانياًا
 ولدي   جامعة القادسية الطب البيطريكلية  .9/5/2007                     :   تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة  

 3/12/2003منذ 603خدمة عقد                                                                       

 ولدي   جامعة القادسية ريالطب البيطكلية  .9/5/2007                     تاريخ المباشرة في التعليم العالي   :   

 3/12/2003منذ 603خدمة عقد                                                                       

 ولدي   جامعة القادسية الطب البيطريكلية  .9/5/2007                  تاريخ المباشرة في جامعة القادسية   :  

 3/12/2003منذ 603خدمة عقد                                                                       

   6/3/2016         (:.المركز مدير) :  االنترنت وخدماتمركز الحاسوب تاريخ المباشرة في جامعة القادسية 

 .1/11/2016    جامعة القادسية   : / علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتتاريخ المباشرة في كلية   

ً:اصبً:ًشغلًالعديدًمنًاملناصبًوهي:ًاملنثالثاًا
 .2007-2003/ الطب البيطري جامعة القادسية كلية  /مسؤول وحدة قاعدة البيانات والمعلومات -1

 .2008-2007/ كلية الطب البيطري جامعة القادسية/ مسؤول وحدة االحصاء  -2
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 .2012-2008 ة /مسؤول الموقع االلكتروني لكلية الطب البيطري جامعة القادسي -3

 2016-2014مسؤول وحدة االنترانت في رئاسة جامعة القادسية  -4

 ولحد االن. 2016مدير مركز الحاسوب وخدمات االنترنت في رئاسة جامعة القادسية  -5

 ::ًالشهاداترابعاًا

 .2003 جامعة االنبار -الحاسوبكلية  -نظم المعلومات البكالوريوس :    قسم 

االداب والعلـــــــوو والتكنولوجيـــــــا فـــــــي لبنـــــــان جامعـــــــة  -علـــــــوو الحاســـــــوب واالت ـــــــاالتكليـــــــة  -لـــــــوو الحاســـــــوبع:   قســـــــم    الماجستـــــــــير

2013 . 

ً:ًرسالةًاملاجستريًوأطروحةًالدكتوراه:ًساًاخام
 :رسالة الماجستير  

 DESIGNING A VARIETY OF DATA WAREHOUSE 

 SCHEMAS SUITABLE FOR META-SEARCH ENGINES & DATA WEB HOUSING ENVIRONMENTS AND 

ARCHITECTURES ًالختصاصًسادساًا::ًً
 . قواعد بيانات ومعلوماتية .                  الدقيق:علوم الحاسوب واالتصاالتالعام:          
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 :ة:ًاللقابًالعلميسابعاًا

 22/4/2014   مدرس مساعد   :       -1

  2017 /22/4   :         مدرس           -2

ً:دراساتًالولية:ًالثامناًا
 .الخدمة الجامعية وهي: ة الصباحية والمسائية خالل سنوات( موضعا" مختلفا" في الدراسات االولي14) منأكثر شارك في تدريس

 .2014الطب البيطريكلية  /جامعة القادسية + عملي )الصف االول + الصف الثاني(الحاسوب نظري  -1

 .2014 علوم الحاسوب/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية  جامعة القادسية/ (الثاني)الصف نظري+ عملي  معمارية الحاسوب -2

 .2014 علوم الحاسوب/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية  / القادسيةجامعة  (الثاني+ عملي )الصف  هياكل البيانات نظري -3

 .2014 االحصاء والمعلوماتية/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتة كلي ذكاء اصطناعي نظري+عملي )الصف الثالث( جامعة القادسية/ -4

 .2014 علوم الحاسوب/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية قواعد بيانات نظري+عملي )الصف الثالث( جامعة القادسية/  -5

 .2015الرياضيات الطبية / قسم وب وتكنولوجيا المعلوماتعلوم الحاسكلية انترنت وانترانت نظري+عملي )الصف الثالث( جامعة القادسية/   -6

 .2015 علوم الحاسوب/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية قواعد بيانات نظري+عملي )الصف الثالث( جامعة القادسية/  -7

 .2015الوسائط المتعددة / قسم ماتعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوكلية  برمجة كيانية نظري+عملي )الصف الثاني( جامعة القادسية/ -8

 .2015 االحصاء والمعلوماتية/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية  التطبيقات الذكية نظري +عملي )الصف الرابع( جامعة القادسية/ -9

 .2016 علوم الحاسوبقسم  /علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية  تعقيد وتصميم خوارزميات نظري+عملي )الصف الثالث والرابع(/ -10

 .2016 علوم الحاسوب/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية نظري+عملي )الصف الثالث( جامعة القادسية/  2قواعد بيانات -11

 .2017 علوم الحاسوب/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية استرجاع المعلومات والبحث في الويب نظري+ عملي )الصف الثاني والثالث( جامعة القادسية/   -12

 .2017 الوسائط المتعددة/ قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية تصميم بالويب نظري+ عملي )الصف الثالث( جامعة القادسية/   -13
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 .2017 نظم المعلومات الحاسوبية/ قسم ولوجيا المعلوماتعلوم الحاسوب وتكنكلية تصميم بالويب نظري+ عملي )الصف الثاني( جامعة القادسية/  -14

ً
 :مشاريعًالتخرجً:تاسعاًا

 مشاريع تخرج لقسم علوو الحاسوب لطلبة الدراسات االولية. 10اشرفت على اكثر من 

ً:ًالبحوثً:ًًًعاشراًا
  .لمرفق بالبحوث المنشورةفي داخل وخارج العراق )) موضحة في الجدول ا ( بحث منشوره في مجالت علمية رصينة مختلفة3) 

 

ً:عشر:ًالتأليفًوالرتمجةًأحد
 2014كتاب في قواعد البيانات واالت االت 01

ً::ًالتشكراتاثنتاًعشر
 .1/7/2007في   جامعة القادسية عميد كلية الطب البيطريشكر وتقدير من السيد  -1

 .14/9/2007في   جامعة القادسية عميد كلية الطب البيطريشكر وتقدير من السيد  -2

 .5/3/2008في   جامعة القادسية عميد كلية الطب البيطريشكر وتقدير من السيد  -3

 .8/7/2008في   جامعة القادسية عميد كلية الطب البيطريشكر وتقدير من السيد  -4
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 .21/11/2008في   جامعة القادسية عميد كلية الطب البيطريشكر وتقدير من السيد  -5

 .5/5/2009في   جامعة القادسية البيطري عميد كلية الطبشكر وتقدير من السيد  -6

 .1/3/2010في   جامعة القادسية عميد كلية علوو الحاسوب والرياضياتشكر وتقدير من السيد  -7

 .2/12/2013في   جامعة القادسية  عميد كلية الطب البيطريشكر وتقدير من السيد  -8

 .4/3/2014 في  جامعة القادسية عميد كلية الطب البيطريشكر وتقدير من السيد  -9

 .5/4/2016في   جامعة القادسية عميد كلية الزراعةشكر وتقدير من السيد  -10

 7/6/2016للشؤون العلمية في  جامعة القادسيةمساعد رئيس  ةشكر وتقدير من السيد -11

 .8/6/2016في   جامعة القادسية عميد كلية التربية البدنية وعلوو الرياضةشكر وتقدير من السيد  -12

 .9/8/2016في   جامعة القادسية عميد كلية القانونلسيد شكر وتقدير من ا -13

 29/12/2016مساعد رئيس جامعة القادسية للشؤون العلمية في  ةشكر وتقدير من السيد -14

 .25/9/2016السيد رئيس جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -15

 .12/11/2016السيد رئيس جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -16

 .15/1/2017رئيس جامعة القادسية في  السيدشكر وتقدير من  -17

 .31/1/2017السيد رئيس جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -18

 .13/3/2017السيد رئيس جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -19

 .2/6/2017السيد رئيس جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -20

 .22/5/2017السيد رئيس جامعة القادسية في من  تثمين جهود -21

 .14/6/2017السيد عميد كلية الطب البيطري جامعة القادسية في قدير من شكر وت -22

 .3/7/2017السيد عميد كلية االثار جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -23
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 .16/7/2017السيدة رئيس جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -24

 .28/8/2017دسية في السيد عميد كلية التربية البدنية وعلوو الرياضة جامعة القاشكر وتقدير من  -25

 .15/10/2017السيد عميد كلية الزراعة جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -26

 .19/10/2017السيد عميد كلية التربية البدنية وعلوو الرياضة جامعة القادسية في شكر وتقدير من  -27

ً.توجد(ً)لًً::ًالعقوباتعشرًثالثة
ً
ً

ً:عشر:ًاللجانًاربعة
 .مختلفة لجنة (50)كثر من أ عدد اللجان المشارك فيها

 

ً:املؤمتراتًالعلميةًوالندواتًالعلمية:ًعشرمخسةً
 .2010كلية الطب البيطري المؤتمر العلمي الرابع في جامعة القادسية  -1

 .AULالمؤتمر الدولي الثاني لكلية علوو الحاسوب جامعة  -2

 .مختلفة الت علميةافي مجدورة  50اكثر من الـــدورات  عشر:ًستة

ًًتقيماتًالداءًلكافةًالسنوات:ًًًسبعةًعشر
 97-85جميع التقييمات كانت تتراوح بين                      
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ً:ًالشهاداتًالتقديريةًمثانيةًعشرً
 .2010 جامعة القادسية/ /الطب البيطريكلية  الرابعالشهادة التقديرية من المؤتمر العلمي  -1

 .2008 جامعة القادسية/ كلية علوو الحاسبات والرياضيات/الشهادة التقديرية من المؤتمر العلمي االول  -2

 2016/2017رئيس قسم علمي شهادة تقديرية كافضل  -3

 2016/2017شهادة تقديرية كافضل مدير مركز خدمي  -4
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