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 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية
 بكالوريوس

 

 10/6/2515 اإلدارة واالقتصاد  الموصل

 1/2/2595 المعهد القومي للتخطيط  وزارة التخطيط  دبلوم عالي 
 2/21/2551 مركز التخطيط الحضري واإلقليمي  بغداد الماجستير
 الدكتوراه

 

 

   ال يوجد

  

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

–المؤسسة العامة االستهالكية –وزارة التجارة  االستيراد - مالحظ.م 2

 المخازن العراقية 

6/22/2515-19/2/2591 

 23/9/2595 -19/2/2591 نيسان 19سوق –المخازن العراقية  –وزارة التجارة  تخطيط و احصاء  – مالحظ 1

مكتب  –استيراد  – إحصائي.ر 3

 متابعة 

 6/1/2551 -23/9/2595 جامعة تكريت  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

دائرة الدراسات  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  إحصائي.ر 7

 والتخطيط 

6/1/2551  -12/7/2559 

دائرة الدراسات  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  مسؤولة توثيق-مدرس مساعد 9

 والتخطيط والمتابعة 

12/7/2559-2/6/1001 

 (استقالة )

ثم المركز  -قسم الشؤون اإلدارية –جامعة بغداد  (اعادة تعيين )مدرس مساعد  6

 الوطني الريادي لبحوث السرطان 

 لحد اآلن – 13/20/1023



 .العلمية التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات :  

 مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ورشة العمل الوطنية ألخالقيات البحوث الطبية 2

 في المركز الوطني لبحوث السرطان

 فندق شيراتون 1023

2 
 جامعة بغداد  QS 1027والثالثة والرابعة والخامسة  نجوم    ةالورشة الثاني

 مركز التعليم المستمر جامعة بغداد  29/7/1029 اجتماع بحث مواضيع تخص الشؤون العلمية   3

 جامعة بغداد  –قاعة مهدي حنتوش  2/7/1029 ورشة عمل تسويق النتاجات العلمية    7

 ISO 29- 25 ورشة عمل المواصفة القياسية  9
/3/1029 

 جامعة بغداد  –مركز بحوث السوق 

 دائرة البحث و التطوير  –جامعة بغداد  9/21/1029 ورشة عمل استبيان احصائيات البحث و التطوير التجريبي  6

 جامعة بغداد  –كلية التربية البدنية  Iso 17025 11/21/1029ورشة عمل تطبيق بنود المواصفة   1

/  22/  16-9 التربوي  واللغة العربية  التأهيلدورة  9
1029  

 مركز التطوير و التعليم المستمر 

 قاعة مهدي حنتوش  –كلية الهندسة  21/5/1029 ورشة عمل اطالق االستمارة االلكترونية 5

 قاعة ابن الرشد / كلية التربية ابن الرشد  30/21/1029 التحسين المستمر باستراتيجية الكايزن و الكايكاكو اليابانية ندوة   20

 قاعة الحرية / كلية العلوم السياسية  23/2/1026 ندوة  -22

مجمع / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  16/2/1026 المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية  ISO 26000/ ندوة 21
 الجادرية 

و معايير المختبر الجيد  21019ورشة عمل تطبيق بنود مواصفة ايزو  23

(GLP) 
 مجمع الجادرية / م للبنات كلية العلو 1/1026/ 2-1

 قاعة مهدي حنتوش / كلية الهندسة  16/6/1026 اجتماع مسؤولي شعب ضمان الجودة  27

 

  .االخرىاألنشطة العلمية : 

 خارج الكلية داخل الكلية

-4/1/1916دورة الدبلوم األولى في اإلحصاء التطبيقي للفترة  

4/11/1916 

اإلحصائي وأساليب التخطيط والحاسبة دورات تدريبية في التحليل  

 االلكترونية واللغة االنكليزية

دراسة عن األلياف  واألنسجة القطنية العراقية والمستوردة قدمت  

 1914الدراسة إلى المنشاة العامة للمخازن العراقية

الجهاز  - وزارة التخطيط -دراسة عن الطلب للسكائر والشخاط 

 1916دبلوم إحصاء تطبيقي متطلبات –المركزي لإلحصاء 

 –دراسة عن مواقع األسواق المركزية  في بغداد وزارة التخطيط  

 1919متطلبات دبلوم عالي-(الملغي)المعهد القومي للتخطيط  

مركز  -1991الصناعة الحرفية الريفية ودورها في التنمية المكانية 

  ررسالة  ماجستي –التخطيط الحضري واإلقليمي 

 

 



 الجوائز وشهادات التقدير الشكر،كتب 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 شكر وتقدير  2

 

 2597 العامة للمخازن العراقية  ةمدير عام المنشا

 2597 المنشاة العامة للمخازن العراقية    شكر وتقدير  1

 2591 المنشاة العامة للمخازن العراقية  شكر وتقدير  3

 2552 رئيس جامعة تكريت  شكر وتقدير  7

 2559 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر  9

 2597 مركز التدريب التجاري  شهادة  6

 2599 مركز التدريب التجاري  شهادة  1

 1027 المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان  شكر وتقدير  9

 1026 المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان شكر وتقدير 5

 1026 المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان  شكر وتقدير  20

 1026 مكتب مساعد رئيس الجامعة  –جامعة بغداد  شكر و تقدير  22
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