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أوال :المناصب التي شغلها
ت

عنوان المنصب

مكان العمل

-1

مسؤول وحدة االنترنيت والموقع االلكتروني

مركز أبحاث االهوار -جامعة ذي قار

-8

مدير شعبة الشؤون العلمية والدراسات العليا

كلية اإلدارة واالقتصاد-جامعة ذي قار

الفترة
للفترة من 8012-8002
حسب االمر اإلداري ذي العدد
 26:255/7في
.8002/10/86
حسب االمر الجامعي ذي العدد
 1778في 8012/18/9

مدير وحدة مختبرات الحاسوب المركزية

-7

حسب االمر اإلداري ذي العدد

كلية اإلدارة واالقتصاد-جامعة ذي قار

 1651في 8012/18/71

ثانيا  :تعشيق العمل مع دوائر الدولة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني :
ت

اسم الدائرة او المنظمة

الفترة

-8

منظمة اور المدنية لحماية وتحسين البيئة

8002/2/70 -8006/9/1

-8

منظمة المراءة العراقية المدنية

8005/9/12 -8002/7/17

-7

منظمة اإلسكان التعاونية العالمية ( )CHF

8002/7/82 -8007/1/70

 المشاركة في الدورات التدريبية والندوات العلمية وورش العمل:ت

اسم النشاط

الجهة المنظمة للنشاط

الفترة

-1

االحتراف في ادارة المواقع
االلكترونية
ورشة عمل (( برنامج الخطة البحثية)

هيئة استثمار ذي قار

8017/8/16-8017/8/7

-7

ورشة العمل لقياس البحث والتطوير

جامعة ذي قار -مركز الحاسبة
االلكترونية
جامعة ذي قار -قسم الشؤون العلمية

8012/9/80
8012/18/70

-6

ورشة العمل ( حاضنات االعمال)

جامعة ذي قار -قسم الشؤون العلمية

8012/18/71

-8

 المشاركة في الدراسات العلميةت

اسم الدراسة

صفة المشاركة

الجهة المنفذة للدراسة

الفترة

الجهة المستفيدة من
الدراسة

-1

تقييم عملية خلط مياه
المصب العام مع مياه
هور الحمار

عضو فريق اعداد
الدراسة

مركزابحاث االهوار-جامعة
ذي قار

8018/1/8 -8011/1/8

مركز انعاش االهوار
واألراضي الرطبة-
وزارة الموارد المائية

 البحوث المنشورة وقيد النشر1- A NOVEL MODIFICATION OF SURF ALGORITHM FOR FINGERPRINT MATCHING,
KADHIM H. KUBAN, WASAN M. JWAID, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED
INFORMATION TECHNOLOGY (E-ISSN 1817-3195 / ISSN 1992-8645), Vol. 96 Issue 5.

اللجان والنشاطات األخرى :
 عضو اللجنة المركزية العتراضات الطلبة على نتائج االمتحانات في كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ذي قار عضو اللجنة االمتحانية لقسم العلوم المالية والمصرفية للعام الدراسي .3170/3177 عضو اللجنة العلمية للتسجيل في المواقع العلمية العالمية . عضو لجنة تسجيل بيانات طلبة الدراسات العليا والدراسات األولية في برنامج اإلحصاء الجامعي االلكترونيللعام الدراسي .3170-3177
 ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ذي قار في اجتماعات برنامج التعليم االلكتروني في رئاسة جامعة ذيقار للعام الدراسي .3131/3170
كتب الشكر والتقدير:
 شهادة تقديرية عدد ( )7من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناسبة يوم العلم بتاريخ.3110/4/6
 كتاب شكر وتقدير عدد ( )7من قبل وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي . كتاب شكر وتقدير عدد ( ) 38من قبل السيد رئيس الجامعة . كتاب شكر وتقدير عدد (  )3من قبل السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والعلمية . (  )7كتاب من قبل السيد مدير مركز أبحاث االهوار -جامعة ذي قار. )7( -كتاب من قبل السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ذي قار.

