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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 10/01/2112 قسم هندسة احلاسبات/ كلية اهلندسة  غدادبجامعة 

 10/12/2102 كلية هندسة املعلومات النهرينجامعة  املاجستري

 هالدكتورا

 

----- ------ ------ 

 ------ ------ ----- أخرى

 

  . التدرج الوظيفي: ثانياً  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  ةالجه ت

 لغاية اآلن- 6/02/2121 جامعة االنبار كلية اإلدارة واالقتصاد 1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1/10/2010لى ا 23/9/2007 جامعة االنبار/كلية اإلدارة واالقتصاد موظف 1

 لغاية اآلن – 19/5/2115 جامعة االنبار/كلية اإلدارة واالقتصاد  تدريسي 2

3 

مسؤول وحدة اعتماد 

في وحدة  المختبرات

 ضمان الجودة

 جامعة االنبار/كلية اإلدارة واالقتصاد
 االنلغاية  -2/11/2121
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 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 السنـــــة املرحلة املـــــادة القســـم ت

 (األول فصلال)2120-2121 االوىل مبادئ حاسوب احملاسبة 0

 (االول الفصل) 2121 الثانية (اكسل)تطبيقات حاسوب احملاسبة 2

 (األولالفصل ) 2120 – 2121 الثانية (اكسل)تطبيقات حاسوب إدارة األعمال 0

 (االولالفصل ) 2120-2121 الثالثة (ساكس)تطبيقات حاسوب إدارة األعمال 2

 (الثانيالفصل ) 2120-2121 االوىل (اكسل)تطبيقات حاسوب احملاسبة 5

 (الثانيالفصل ) 2121-2121 الثانية (اكسس)تطبيقات حاسوب ادارة االعمال 6

 (الثانيالفصل ) 2121-2121 االوىل (وورد)تطبيقات حاسوب  االدارة العامة 7

 (الثانيالفصل ) 2121-2121 الثانية (اكسل)تطبيقات حاسوب االدارة العامة 8

 

 

 

  ً  :لتي أشرف عليهاا( الرسائل  ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

0    

2    
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  ً  .التي شارك فيهاالعلمية  والورش والندواتالمؤتمرات : سادسا

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

/ حبث ) 

بوسرت 

 (حضور

 An integrated bi-objective) حلقة نقاشية 1

data envelopment analysis  model 

for measuring returns to scale) 

 

 

 متقدمة باستخدام مربع 

 جامعة /كلية االدارة واالقتصاد  20210202/

 قسم احملاسبة/االنبار 

 حضور

 

 

 

 

/ كلية الرتبية للعلوم الصرفة  20210202/ (الية تطبيق معايري املخترب التعليمي اجليد) ورشة عمل 2

 ارجامعة االنب

 حضور

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  عضو جلنة ادارة خمترب احلاسوب

 

 . أو تطوير التعليمجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  املشروعات البحثية يف: ثامنا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت
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 .لدوليةوااهليئات العلمية احمللية عضوية  :تاسعا 

 

 .شهادات التقدير واجلوائز  الشكر،كتب : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 0202-0202 عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد تقديراب شكر وكت 0

 0202-0202 رئاسة اجلامعة كتب الشكر والتقدير  2

 0202-0202 عاليالسيد وزير التعليم ال كتب شكر وتقدير   0

 

 .أو املرتمجة املؤلفة الكتب: عشرحادى  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

2   

 

 .اللغــات: عشرثاني  

 العربية -1

 االنكليزية -2

 

 

  


