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 .الت العلمٍة أًالً : المؤى 

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 4991 الهندسة النهرٌن

 4991 الهندسة النهرٌن الماجستير

 

 

 اً : الحذرٌش الجامعً .نٍثا 

 

 ت

 الى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة

 0222الى 4991 لٌبٌاالتعلٌم العالً فً  المعهد العالً العداد المعلمٌن 1

 0220الى 0222 جامعة اب/الٌمن كلٌة الهندسة  2

 0221الى0220 جامعة حضرموت/الٌمن كلٌة الهندسة 3

 0244الى 0222 جامعة بغداد كلٌة هندسة الخوارزمً 4

 االنالى 0244 جامعة بغداد كلٌة طب الكندي 5

 

 

 اً : المقزرات الذراصٍة الحى قمث بحذرٌضيا.ثالث 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــقسال ت

 0222الى 4991 ة والكترونٌاتوطرق عددٌ و باسكال++Cمبادئ حاسبات و لسم الحاسوب / لٌبٌا 4

 0220الى  0222 ومجاالت كهرومغناطٌسٌة ومبادئ اتصاالت و باسكال++C لسم الكترونٌن/اب/الٌمن 0

ة وتكنولوجٌا الحاسبات ودوائر واتصاالت المارصناعٌ++C /الٌمنضرموتلسم الكترونٌن/ح 3

 اتصاالت وتحلٌالت هندسٌة
 0221الى  0220



 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات واالتصاالت لسم هندسة 1
 فً كلٌة الخوارزمً/بغداد

ودوائر الكترونٌة واتصاالت االلمار  معمارٌة الحاسبة
 الصناعٌة وهوائٌات وانتشار

 0244الى  0222

ٌة للمرحلتٌن االولى مواد الحاسبات العمل لسم تدرٌس الحاسبات 5
 والثانٌة

 0241الى  0244

مواد الحاسبات العملٌة للمرحلتٌن االولى  تمعجفرع طب الم 2
 العلٌا والثالثة والدراسات

 الى االن  0241

 

 

 

 الحً شارك فٍيا.العلمٍة ًالنذًات المؤجمزات اً: رابع 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

ر ) بحث / بوست

 حضور(

فرع   مهام آي تربل ئً 1
 العراق

 حضور الخوارزمً كلٌة الهندسة 0229

فوائد المعلوماتٌة فً لطاعات  2
 الدولة

 حضور الخوارزمً كلٌة الهندسة 0242

السالمة المهنٌة لمختلف  3
 المطاعات

 حضور الخوارزمً كلٌة الهندسة 0242

دورة تدرٌبٌة خاصة ندوة بعنوان  4
عات ضمن المكتبة بمسجلً الجام

 االفتراضٌة.

 حضور وزارة التعلٌم العالً 42/0244

ندوة بعنوان تحدٌات المكتبات  5
 الجامعٌة والتحول الى مجتمع

 الكترونً

    حضور وزارة التعلٌم العالً 42/0244

ندوة بعنوان ورشة عمل  6
الستخدامات وفوائد المكتبة 

 االفتراضٌة

كلٌة الهندسة /جامعة  40/0244
 بغداد 

 حضور

ندوة بعنوان ورشة عمل كٌفٌة  7
 االستفادة من المكتبة االفتراضٌة

 حضور وزارة التعلٌم العالً 44/0240

ندوة بعنوان ورشة عمل حول  8
 استخدامات  المكتبة االفتراضٌة

كلٌة الهندسة /جامعة  44/0243

 بغداد

 حضور

لٌم ندوة بعنوان استخدامات  المتع 9
 االلكترونً وافاله

كلٌة الهندسة /جامعة  40/0241

 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة بعنوان  التعلٌم االلكترونً بٌن  10
 الوالع والطموح

 حضور كلٌة هندسة الخوارزمً 42/0245

ً تكاملال منهجبعنوان  ال ورشة عمل 11
 فً التعلٌم الجامعً

 حضور كلٌة طب الكندي 44/0242

لتعلٌم بعنوان  ا ورشة عمل 12
 فً التعلٌم الجامعًااللكترونً 

 حضور كلٌة طب الكندي 4/0241

 

 

 

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية خامس 

 خارج الكلية داخل الكلية

الكلٌة تسجٌل اكثر من مائة تدرٌسً فً 
 كتبة االفتراضٌةبالم

 

البرامج دورة لتعلٌم موظفً الكلٌة 

 المكتبٌة)ورد و اكسل(

 

الساتذة طب  spssنامج تعلٌم بر اتدور
الدراسات العلٌا )بورد و المجتمع مع طلبة 

 دبلوم عالً(

 

عضو لجنة تدلٌك الدفاتر االمتحانٌة ولوائم 
 الدرجات

 

  عضو لجنة امتحانٌة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سادس 

 . التعليم

 سنةال النشر محل أسم البحث ت

خوارزمٌات ممترحة جدٌدة للتصمٌم بواسطة الحاسبة  1
 )نوع بترورث( للمرشح الفعالالي ترتٌب 

اٌجاكت فً كورٌا 
 الجنوبٌة

34/1/0242 

خوارزمٌات ممترحة جدٌدة للتصمٌم بواسطة الحاسبة  2
 )نوع بترورث( للمرشح غٌر الفعالالي ترتٌب 

اٌجاكت فً كورٌا 
 الجنوبٌة

34/40/0242 

الي  تصمٌم بمساعدة الحاسبة لخوارزمٌات جدٌدة ال 3
 )نوع بترورث( رلمًللمرشح الترتٌب 

 المجلة الدولٌة للبحث
 )الهند( العلمً والهندسً

4/0242 

الي التصمٌم بمساعدة الحاسبة لخوارزمٌات جدٌدة   4
 )نوع تشبٌشف( رلمًللمرشح الترتٌب 

المجلة الدولٌة للبحث 
 العلمً والهندسً )الهند(

1/0242 

الي ة  ممترحالتصمٌم بمساعدة الحاسبة لخوارزمٌات  5
 )نوع تشبٌشف( فعالللمرشح الترتٌب 

المجلة الدولٌة للبحث 
 العلمً والهندسً )الهند(

1/0242 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، اً: سابع 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر لالشتران فً لجنة  4
 تدلٌك نتائج امتحانات الكلٌة

 0244 كلٌة طب الكندي

اإلثراء كتاب شكر للتمٌز فً  0
حماٌة حاسبات العلمً للطلبة و 

  ببرامج حدٌثة المسم من الفٌروسات 

 0243 كلٌة طب الكندي

 كتاب شكر للتمٌز فً إثراء أساتذة 3
فً فرع وطلبة الدراسات العلٌا 

   مجتمع طب ال

 0241 كلٌة طب الكندي

كتاب شكر لالشتران بفعالٌة فً  1
 االمتحانٌةتدلٌك لجنة ال

 0245 كلٌة طب الكندي



 

 

 

 

 

 

 

كتاب شكر لالشتران بفعالٌة فً  5
 لجنة االمتحانٌةا

 0242 كلٌة طب الكندي
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 االنكليزية          
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