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 : العلمٌةالمؤهالت 

 الشهادة الكلٌة المتخرج منها / الجامعة

كلٌة العلوم-جامعة ذي قار  
 البكالورٌوس

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة-جامعة ذي قار  الماجستٌر  

 
 الدكتوراه

 
 

 ( المواد التً قمت بتدرٌسها)السٌرة العلمٌة

 :المادة اسم :المرحلة : المؤلفاسم 

العلوم المالٌة والمصرفٌة-االولى   مهارات الحاسوب 

قسم االقتصاد-االولى   اساسٌات الحاسوب 

قسم المحاسبة-االولى   اساسٌات الحاسوب 

قسم ادارة االعمال–االولى    اساسٌات الحاسوب 

علوم المالٌة والمصرفٌة-الثانٌة   قواعد بٌانات مصرفٌة 

قسم ادارة االعمال-الثانٌة   Excel برنامج الــــ-تطبٌقات حاسوب  

قسم االقتصاد-الثانٌة   SPSS -تطبٌقات حاسوب  

 
 



 
 

 ()السٌرة العلمٌة

 : والمخططه المقبولة المنشورةالبحوث 

 :البحث عنوان االنجاز نسبة

منشور ضمن مستوعب سكوبس 
 ومؤرشف فً حساب الباحث

A NOVEL MODIFICATION OF SURF ALGORITHM FOR FINGERPRINT MATCHING 

سكوبس منشور ضمن مستوعب 
 ومؤرشف فً حساب الباحث

DEVELOPMENT OF BRAIN  TUMOR SEGMENTATION OF MAGNETIC RESONANCE 

IMAGING (MRI) USING U-NET DEEP LEARNING 

منشور ضمن مستوعب سكوبس 
 ومؤرشف فً حساب الباحث

DEVELOPMENT OF TEXT EXTRACTION TECHNIQUE USING OPTICAL CHARACTER 

RECOGNITION AND MORPHOLOGICAL RECONSTRUCTION TO ELIMINATE ARTIFACTS OF 

IMAGE’S BACKGROUND 

 
 

 ()السٌرة العلمٌة

 :والطالبٌة  العلمٌة النشاطات

 :النشاط اسم تارٌخه

 
 

  

  

  

 
 

 ()السٌرة االدارٌة

 : بها المكلف ،واللجان المهام ، المناصب

 : التكلٌف عنوان تارٌخه

مركز ابحاث االهوار-جامعة ذي قار -مسؤول وحدة االنترنٌت  24/10/2010-10/3/2014  

ولغاٌة االن 4/01/1109 كلٌة االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قار- مدٌر شعبة الشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا   

 واالقتصادكلٌة االدارة -جامعة ذي قار-مدٌر وحدة المختبر المركزي ولغاٌة االن 20/01/1108

 كلٌة االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قار-مقرر قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة ولغاٌة االن 19/01/1110

عضو لجنة االعتراضات المركزٌة بموجب 
 15/1/1108فً  094االمر 

 عضو لجنة االعتراضات

مشارك فً ورشة العمل بموجب االمر المرقم 
 21/01/1109فً  05180

 ورشة العمل )) قٌاس البحث والتطوٌر((المشاركة فً 

 05032مشاركة فً الورشة بموجب االمر 
 20/01/1109فً 

 المشاركة فً ورشة العمل )) حاضنات االعمال((



مشرف على طلبة التدرٌب الصٌفً بموجب 
 04/7/1108فً  551االمر 

 االشراف على التدرٌب الصٌفً

فً  843عضو اللجنة بموجب االمر 
08/8/1108 

 1108-1109عضو لجنة ادخال وتحدٌث بٌانات النظام االحصائً لطلبة الدراسات االولٌة والعلٌا لعام 

عضو اللجنة العلمٌة للقسم بموجب االمر 
 12/01/1111فً  901

 1110-1111عضو اللجنة العلمٌة لقسم العلوم المالٌة والمصرفٌة لعام 

فً  103عضو اللجنة بموجب االمر 
11/1/1110 

 غرفة عملٌات ادارة وثائق المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخاباتعضو 

فً  0178عضو اللجنة العلمٌة بموجب االمر 
2/00/1110 

 1111-1110عضو اللجنة العلمٌة لقسم العلوم المالٌة والمصرفٌة للعام الدراسً 

مشارك فً ورشة العمل المقامة بتارٌخ 
04/1/1111 

 المهارة السٌاسٌة للمراة(المشاركة فً ورشة العمل )) 

فً  143عضو اللجنة بموجب االمر 
10/1/1111 

 عضو لجنة )) تدقٌق البحوث المدخلة من خالل شعبة ضمان الجودة((

فً  0328عضو اللجنة بموجب االمر 
1/01/1110 

 عضو متابعة الصفوف االلكترونٌة

 
 
 
 

 ()السٌرة الوظٌفٌة

 الوظٌفً التدرج تارٌخه

مركز ابحاث االهوار-جامعة ذي قار -مسؤول وحدة االنترنٌت  24/10/2010-10/3/2014  

كلٌة االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قار-مدٌر شعبة الشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا  2018/12/5 ولغاٌة االن  

واالقتصادكلٌة االدارة -جامعة ذي قار-مدٌر وحدة المختبر المركزي 2019/12/31 ولغاٌة االن  

كلٌة االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قار-مقرر قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 2021/10/28 ولغاٌة االن  

 
 


