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 المؤهالت التعليمية  

 (1995-1991) شهادة البكالوريوس 

الموصل،  جامعة الموصل، كلية التربية، بكالوريوس رياضيات/حاسبات، قسم الرياضيات، 

 (.االول على الدفعةالعراق، )
 

 

 (2004-2001)الماجستير شهادة 

الموصل،   جامعة الموصل،كلـية التربية، رياضيات/حاسبات، قسم الرياضيات، مــاجســتير 

 (.على الدفعة)الثاني  العراق،
 

 

 (2014-2010)الدكتوراه شهادة 
القــاهرة،  ،االزهرجامعة كلية العلوم، م الرياضيات، ــرياضيات/حاسبات، قسدكــتوراه 

 جمهورية مصر العربية.

 الدورات

 الحوسبة السحابية، تركيا.دورة  2017

، واالداء العالي للبرمجة دورة الحاسوب الفائق 2013

 مكتبة االسكندرية، مصر.

الشبكية التي اقامتها جامعة  الحوسبةدورة  2010

 مصر .-القاهرة، القاهرة

، دورة االخراج التلفزيوني، مركز آفاق 2009

 .العراق-الموصل

، اربيل، USAIDالتي اقامتها منظمة  ITدورة  2008

 .كردستان العراق

التي  MCSE-2273B و +CompTIA Aدورة  2008

 .العراق-، الموصلRiTSاقامتها شركة 

 غيرها من الدورات االخرىو

 

  العمليةالخبرات 
 

 في كلية التربية للبناتقرر قسم علوم القرآن والتربية االسالمية م لحد االن(-2017)

في مسؤول الموقع االلكتروني والعامة مسؤول شعبة اإلعالم والعالقات  لحد االن(-2017)

 كلية التربية للبنات

 .هاومنتسبي الكليةإقامة الدورات المتخصصة بالتصوير والنشر المكتبي لطالبات  -

 نشر اخبار نشاطات الكلية في الموقع الرسمي ومواقع التواصل االجتماعي. -

 عضو الهيئة التدريسية ـ كلية التربية للبنات. لحد االن(-2006)

 نشر العشرات من البحوث العلمية في مجالت عالمية وذات مؤثر عالمي. -

 نشر اربعة كتب علمية. -

 مسؤول تصميم موقع جامعة الموصل الرسمي. (2009-2009) 

 لجامعة الموصل. تصميم الموقع االلكتروني -

 عمل دورات لمسؤولي مواقع كليات جامعة الموصل للنشر االلكتروني. -

 تصميم الموقع االلكتروني لجامعة الموصل. -

 مسؤول قسم التصميم / مديرية العالقات واالعالم / جامعة الموصل (2003-2006) 

 مدير معهد الهدى لعلوم الحاسوب  (1997-2006)

 إقامة الدورات المتخصصة بتصميم المجالت والجرائد. -

 إقامة الدورات المتخصصة بتصميم مواقع االنترنت. -
 

 

المؤتمرات العلمية 
-جامعة ايشق / IEEEالدولي لـمؤتمر ال 2019 -

 كردستان العراق.

 المؤتمر العلمي الدولي، تركيا. 2018 -

التنمية جامعة  / IEEEالدولي لـمؤتمر ال 2017 -

 كردستان العراق.-البشرية

دبريفونكا،  /الدولي العلمي المؤتمر  2013 -

 كرواتيا.

 IEEE Lلـالدولي العلمي المؤتمر  2009 -

 بريطانيا. –جامعة متروبولتن لندن 

 
 

:الجوائز التي حصلت عليها 

عية في جوائز من مسابقة الفنون االبدا -

 .سنواتعدة جامعة الموصل ول

 جوائز من مواقع الكترونية ألفضل تصاميم.  -

 

المهارات 
 .اجادة استخدام كافة برامج النشر المكتبي وتطبيقات الحزم المكتبية -

 الفيديوي.الصوري والمونتاج العمل على برامج اجادة  -

 اجادة تصميم مواقع االنترنت. -
 

 :المراجع
 .جامعة تلعفررئيس  –الدكتور عباس البياتي االستاذ  -

 -االزهر جامعة  –الدكتور عبدالشافي عبادة االستاذ  -

 .مصر

عين شمس جامعة  –االستاذ الدكتور فايد غالب محمد  -

 مصر. –

 


