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 دورة تدريبية في وزارة النفِط (التنبؤ، صيانة ومعولية).  ✓

 الشبكي).   دورة تدريبية في وزارة الصناعِة والمعادِن في (برمجة خطية، التحليل ✓
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 2   مدينة الطب / مستشفى بغداد التعليمي / العيادة االستشارية الباطنية

 ماجستير/قسم   2018 

 جامعة بغداد -االحصاء 

   استعمال نظرية الحيود السداسية في تقييم جودة المنتج النهائي مع تطبيق عملي 

 3 

 ماجستير/قسم   2019 

 جامعة بغداد -االحصاء 
تخطيط االنتاج االجمالي باستعمال البرمجة الخطية والخوارزميات الوراثية مع  

   تطبيق عملي
 4 

 ماجستير/قسم   2020 

 جامعة بغداد -االحصاء 

جدولة مشاريع باستعمال البرمجة الديناميكية والخوارزميات التطورية مع تطبيق  

 5   عملي

  

   الخبرة العلمية والعملية: 

 مستمر حتى االن.  -2018- جامعة بغداد-مدير مركز التطوير والتعليم المستمر ❖

 .  2017الى نسيان  2014 -رئاسة جامعة بغداد-مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي ❖
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 .  2017الى  2016-رئاسة جامعة بغداد  –مدير مركز التأهيل والتوظيف الخرجيين  ❖

 .  2012الى  2009-جامعة بغداد-كلية االدارة واالقتصاد -مدير مركز الحاسبة االلكترونية ❖

   2019كتاب مؤلف، ألفضللعالي حاصل على جائزة التعليم ا  ❖

 .عمان-عضو هيئة تحرير المجلة العربية لجودة التعليم، المنظمة العربية لجودة التعليم ❖

 رومانيا. / المجلة الدولية القتصاديات التصنيع واإلدارةعضو هيئة تحرير  ❖

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي التاسع "ضمان جودة التعليم واإلعتماد: تحديات وآفاق، القاهرة،   ❖

   2018والمؤتمر السنوي العاشر حول " الجودة واالعتماد في التعليم"،عمان، االردن، 2017مصر، 

  .2009- 2005-جامعة بغداد -كلية االدارة واالقتصاد -مقرر مركز الحاسبة االلكترونية ❖

  -2016وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ -عضو لجنة الوزارية المركزي الحتساب المعدل/دائرة البعاث ❖

2019 . 

 الى حد االن  2014عضو مجلس جودة جامعة بغداد، من  ❖

 حتى االن -2018نائب رئيس المجلس العلمي لمركز التعليم المستمر جامعة بغداد، ❖

 التعليم العالي والبحث العلمي.  عضومجلس االعتماد المؤسسي،وزارة ❖

   2016عضو لجنة وضع سياسات جامعة بغداد  ❖

 .  2019رئيس اللجنة التحضيرية لالنتخابات الجمعية العراقية للعلوم االحصائية  ❖

 . 2012الى شباط  2009جامعة بغداد من  -عضو مجلس كلية االدارة واالقتصاد ❖

 وحتى االن.   2001التدريس الجامعي من  ❖

 عضوية العديد من اللجان العلمية على مستوى جامعة بغداد.   ❖

 االشراف والمناقشة العديد من طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد  ❖

 عضوية العديد من اللجان االدارية على مستوى جامعة بغداد.   ❖

 جامعة بغداد.   -اد كلية االدارة واالقتص -مركز الحاسبة االلكترونية- رئاسة  الجنة العلمية ❖

 جامعة بغداد.   -كلية االدارة واالقتصاد  - مركز الحاسبة االلكترونية-رئاسة  لجنة تطوير المنهاج  ❖

 جامعة بغداد  -عضو في لجنة االمتحان التنافسي لدراسات العليا لعدة سنوات كلية االدارة واالقتصاد  ❖
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 عضو في لجنة اعادة الهيكلية في جامعة بغداد  ❖

 جامعة بغداد.  -كلية االدارة واالقتصاد  -رئاسة  لجنة اعتدال االسعار ❖

 جامعة بغداد.  -كلية االدارة واالقتصاد  -رئاسة  لجنة المشتريات ❖

 جامعة بغداد.   -كلية اإلدارة واالقتصاد  -رئاسة  لجنة الصيانة ❖

 جامعة بغداد.   -االقتصاد كلية اإلدارة و -رئاسة وعضوية  العديد من اللجان الحقيقية والتدقيقية   ❖

 جامعة بغداد.  -عضو في العديد من اللجان االدارية والعلمية في كلية اإلدارة واالقتصاد ❖

 االشراف على العديد من المسوحات ودراسات وقياس الرأي العام في العديد من المراكز البحثية.   ❖

 اإلدارة واالقتصاد ومؤسسات أخرى . العديد من كتب شكر من وزارة التعليم العالي وجامعة بغداد وكلية  ❖

 

   عضوية الجمعيات :

 عضو اتحاد االحصائين العرب.  ❖

 عضو الجمعية العراقية للعلوم اإلحصائية.   ❖

 عضو الجمعية العراقية للعلوم االقتصادية.   ❖

   عضو جمعية بحوث العلميات العراقية. ❖

 عضو اتحاد المدربين العرب.  ❖

 رومانيا  /تقنيات التصنيع الحديثةعضو الجمعية المهنية في  ❖


