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التحصيل الدراسي
 مااجس ا ا ا ا ا ااتي تقنياة المعلوماا  /كلياة العلوم  /جامعة اوتا ار الماليزية – بتاريخ 2166/3/1اساتنادا ال اس

تقييم الشاادا

.2166 / 1 / 22

الناايي الم قم ( )3331ذي العدد ص ب 22626/23في

العمل الوظيفي
 باشا كمحاضا اارجي في جامعة الموصل /كلية الت بية الحمدانية من2166/ 62/ 62ال .2161 / 62/ 22

 باش كمحاض في قسم علوم الحاسوب /كلية الحدباء الجامعة لسنة 2161-2163 عين تدريسا ا ا ا ااي في جامعة الحمدانية  /كلية الت بية – الحمدانية (لقب مدرس مسا ا ا ا اااعد)حسب االم الجامعي ( )312في .2161 / 62/ 22

 باش ا ا ا بالوتيرة بتاريخ  2161/62/22حسا ا ااب االم االداري النا ا ااادر من عمادة كليةالت بية  /الحمدانية بالعدد ( )166في .2161/62/21

_ حاص ا ا اال عل لقب مدرس مس ا ا اااعد حس ا ا ااب االم الجامعي الن ا ا ااادر من رياس ا ا ااة جامعة
الحمادانياة الم قم( )313في  .2162/3/2واالم االداري الن ا ا ا ا ا ااادر عن عمادة كلية الت بية

الم قم ( )321/1في .2162/3/62

المناصب واللجان
 .6مدي مكتب السيييييد رجيم ةامعة الحمدااية المحتر حس ا ااب االم الجامعي الن ا ااادر من
شعبة الموارد البش ية ذي العدد ( )21في .2166/2/23

 .2مسا ا ا ا و شيييييعتة ا تماخ المختترات التابع لقس ا ا اام ض ا ا اامام الجودة واالعتماد ا اد مي في
جامعة الحمدانية حس ااب االم ارداري الن ااادر من رياس ااة الجامعة ذي العدد ( )336في
.2162/6/3

 .3مق ر لجنة االشيييرال لد رخارة مختترات جامعة الحمدانية حس ااب االم ارداري الن ااادر
من رياسة الجامعة الحمدانية الم قم ( )331في .2162/6/3

 .6عض ا ا ااو لجنة العمل التطو ي في جامعة الحمدانية حس ا ا ااب االم الجامعي الن ا ا ااادر من
رياسة الجامعة الحمدانية ذي العدد ( )63في .2166/6/62

 .3عضا ااو اللجنة المركزية لألشيييرال لد ملء اسيييتمارات وتقييم مختترات جامعة الحمدانية
حساب االم ارداري النادر من رياسة الجامعة الحمدانية ذي العدد (ش/ع )66/31/في
.2166/6/66

 .1عض ااو لجنة التأةير واالحالة لم فقي الكافتي يا ومكتب االس ااتنس اااق الواقعين في بنا ة كلية

الت بية/جامعة الحمدانية للسنة الدراسية  2166-2162حسب االم الجامعي النادر من

رياسة الجامعة ذي العدد ( )6226في .2162/66/21

 .2عضاو لجنة فتح العروض في رجاسية ةامعة الحمدااية حساب االم االداري النادر من
رياسا ا ا ااة الجامعة /مكتب مسا ا ا اااعد ريي

الجامعة للش ا ا ا ا وم االدارية ذي العدد ( )611في

.2166/2/63
 .6عضاو لجنة متابعة ا مار بناية رجاسية الجامعة حساب االم الجامعي النادر من شعبة
الموارد البش ية ذي العدد ( )6في .2166/2/26

.1
 .61عض ا ا ااو لجنة االشيييييرال لد المولك االليترواي في ةامعة الحمدااية حسا ا ا ااب االم
االداري النا ااادر من رياسا ااة الجامعة /مكتب مسا اااعد ريي

الجامعة للش ا ا وم االدارية ذي

العدد ( )136في .2166/1/28

 .66عض ا ااو لجنة تطتيق اظا رخارة اللجنة االمتحااية حس ا ااب االم االداري الن ا ااادر من
عمادة كلية الت بية/جامعة الحمدانية ذي العدد ( )262/6في .2166/2/1

 .62عضا ا ا ااو اللجنة االمتحااية الفر ية في كلية الحدباء الجامعة للعام الد ارسا ا ا ااي -2163
 2161حسب االم ارداري النادر من عمادة الكلية الم قم (ه )636/في .2161/6/1

 .63عضا ا ااو اللجنة االمتحااية المركزية في كلية الحدباء الجامعة للعام الد ارسا ا ااي -2163

 2161حس ا ا ا ا ا ا ا ااب االم ارداري الن ا ا ا ا ا ا ا ااادر من عم ا ااادة الكلي ا ااة الم قم (ه )122/في
.2161/3/61

 .66عضاو اللجنة االمتحااية في قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي  2162/2161حسب
االم ارداري المعد النادر من عمادة كلية الت بية الم قم (س )23/في .2162/6/21

 .63عضاو اللجنة االمتحااية في قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي  2166/2162حسب
تاب المنااادقة عل محض ا الجلسااة اللاللة لقساام علوم الحاسااوب من عمادة كلية الت بية

الم قم (س )6/في .2162/6/6

 .61عضاو اللجنة االرشاخية في قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي  2162-2161حسب
الجلسة اللاللة لمجل

قسم علوم الحاسوب الم قم ( )32في  2162/6/2والمنادق علياا

من عمادة كلية الت بية حسب الكتاب الم قم (س )6/في .2162/6/6

 .62عضاو اللجنة االرشياخية في قسام علوم الحاساوب للعام الدراسي  2166/2162حسب
االم ارداري المعا ا ااد الن ا ا ا ا ا ا ا ا ااادر من عما ا ااادة كليا ا ااة الت بيا ا ااة الم قم (س )666/في

.2162/6/26
كتب الشكر والتقدير
 -6تاب شااك وتقدي من رجيم ةامعة اينوى والمشييرل لد تطوير ةامعة الحمدااية
ذي العدد ( )6361في .2166/62/1

 -2تاب شااك وتقدي من رجيم ةامعة اينوى والمشييرل لد تطوير ةامعة الحمدااية
ذي العدد ( )63في .2166/6/1

 -3تاب شااك وتقدي من رجيم ةامعة اينوى والمشييرل لد تطوير ةامعة الحمدااية
ذي العدد ( )632في .2166/2/3

 -6ش اااادة تقدي ية من رجيم ةامعة اينوى والمشييرل لد تطوير ةامعة الحمدااية اثناء
ما جام الرنوم واالبداع ا و في .2162/3/3

 -3تاب شاك وتقدي من مسااعد رجيم ةامعة الحمدااية للشيينون ااخارية والمالية ذي
العدد ( )636في .2166/2/3

 -1تاااب ش ا ا ا ا ا ااك وتقاادي من ةييامعيية الموصيييييييييل /ميياخة كلييية التر ييية الحمييدااييية بااال قم
( )213/22/1في .2162/6/63

 -2تاااب ش ا ا ا ا ا ااك وتقاادي من ةييامعيية الموصيييييييييل /ميياخة كلييية التر ييية الحمييدااييية بااال قم
( )612/3/1في .2163/1/23

 -6تاااب ش ا ا ا ا ا ااك وتقاادي من ةييامعيية الحمييدااييية /ميياخة كلييية التر ييية بااال قم ( )311في
.2161/1/2

 -1تاااب ش ا ا ا ا ا ااك وتقاادي من ةييامعيية الحمييدااييية /ميياخة كلييية التر ييية بااال قم ( )2/2في
.2162/6/6

) في631/2(  ماخة كلية التر ية باال قم/ تااب ش ا ا ا ا ا ااك وتقادي من ةيامعية الحميدااية-61
.2162/62/23

) في111/6(  ماخة كلية الت بياة بال قم/ تااب ش ا ا ا ا ا ااك وتقادي من ةيامعية الحميداايية-66
.2162/62/66
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