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 (( يةعلمالسيرة ال)) 

 مطر. االسم: احمد ذٌاب احمد -

 .1641الموالٌد:  -

 .الدٌانة: مسلم -

 .اوالد اربعةالحالة الزوجٌة: متزوج ولدي  -

من  مركز الحاسبةجامعة بغداد / الوظٌفة: استاذ جامعً / كلٌة االدارة واالقتصاد /  -

1111. 

 .استاذ مساعداللقب العلمً: مدرس دكتور / ومروج معاملة الترقٌة الى  -

 .1661-1661بكلورٌوس احصاء / الجامعة المستنصرٌة / كلٌة االدارة واالقتصاد  -

 .1112ماجستٌر احصاء / جامعة بغداد /كلٌة االدارة واالقتصاد  -

 .1111دكتوراه احصاء / جامعة بغداد /كلٌة االدارة واالقتصاد  -

فً مجلة اودٌسا / ث واحد هذه البحوث منشور عدد البحوث المنشورة / عشرون بح -

  .جامعة اودٌسا بولٌتكنك

منها ندوة لتوضٌح  المؤتمرات والندوات داخل العراقالعدٌد من مشارك فً  -

والبحث العراقٌة فً وزارة التعلٌم العالً استمارة تقٌٌم االداء للجامعات والكلٌات 

   .واالخرى فً جامعة البصرةالعلمً 

 .رة التعلٌم العالً والبحث العلمًعضو سابق فً لجنة تقٌم االداء فً وزا -

رئٌس لجان تحقٌقٌة ومشترٌات واعتدال لعدة مرات وعضو لجان امتحانٌه علٌا  -

  .واولٌة

شغلت منصب مدٌر مركز الحاسبة واالنترنت فً جامعة دٌالى ومسؤول البحث  -

والتطوٌر ومسؤول الدراسات والتخطٌط والمتابعة فً كلٌة العلوم جامعة دٌالى 

ومسؤول التجهٌزات فً النترنت فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد ومسؤول ا

 وحالٌا مقرر فً مركز الحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد 

برنامج عملت بتقٌم اداء الجامعات والكلٌات الحكومٌة واالهلٌة فً العراق مستعمال  -

SPSS  جامعة. وبٌان ترتٌب كل 1116 -1115و  1115-1114لالعوام 

االستاذ علً  والبحث العلمً ( من معالً وزٌر التعلٌم العال1ًلدي كتاب شكر ) -

الدكتور والبحث العلمً ( من معالً وزٌر التعلٌم العالً 1االدٌب وكتابً شكر )

 .عبدو ذٌاب العجٌلً

والبحث  ( من رئٌس جهاز االشراف فً وزارة التعلٌم العال1ًلدي كتاب شكر ) -

 .العلمً

 .كتب شكر من رئٌس جامعة بغداد والبصرة ودٌالى (3لدي ) -
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لدي العدٌد من كتب الشكر من عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد وعمٌد  -

 .كلٌة العلوم / جامعة دٌالى

ومنها دورة عن برنامج وخارجها استاذ محاضر فً العدٌد من الدورات داخل الكلٌة  -

SPSS  ولجنة النزاهة ووزارة الكهرباء. العلمًفً وزارة التعلٌم العالً والبحث 

وندوز, وورد , اكسل , ماتالب ( ومواد ) االحصاء ال قمت بتدرٌس مواد البرمجة ) -

  ., الرٌاضٌات المتقدمة, البحوث, هٌاكل متقطعة(

   مشرف ومحاضر على طالب الدراسات العلٌا. -

 


