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 جامعة الموصل ورشة عمل حول تطبيق االستراتيجية الوطنية للتعليم 11

 عليم العالي والبحث العلميوزارة الت -شراف والتقويم العلميجهاز اال ورشة عمل نظام تقييم االداء االلكتروني 12

 االردن –جامعة الزرقاء  تطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمة ورشة عمل حول  13

 قسم الشؤون العلمية-جامعة الموصل ورشة عمل الية النشر في المجالت ذات معامل التاثير 14
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  العلمية واالداريةالخبرات  : 

 
 الجهة الوظيفة

 المهام

 

  رئاسة جامعة الموصل 2017-2016مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي 

 رئاسة جامعة الموصل ير التدريب والدعم الفني. مد 

 كلية الفنون الجميلة مدير شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي 

 كلية الفنون الجميلة مدير شعبة الدراسات والتخطيط 

 كلية الفنون الجميلة مدير شعبة الدراسات العليا 

  من قبل شركة  9001مدقق معتمد وفق معايير ايزواBM TRADA رئاسة جامعة الموصل البرطانية 

  رئاسة جامعة الموصل 2017-2016عضو لجنة مجلس الجودة في جامعة الموصل 

 رئاسة جامعة الموصل عضو لجنة اعداد دليل جامعة الموصل سنتان 

  جـامـعة كـركـوك 2017عضو لجنة تدقيق تطبيق معايير التصنيف الوطني في جامعة كركوك 

 كلية الفنون الجميلة 2017مركزية المشرفة على امتحان كفاءة الحاسوب عضو اللجنة ال 

   رئاسة جامعة الموصل 2017-2016عضو لجنة تدقيق المفات المفات التقومية جامعة الموصل 

 كلية الفنون الجميلة عضو لجنة الجودة كلية الفنون الجميلة 

 جميلةكلية الفنون ال عضو لجنة اعداد الخطة االستراتيجية 

 كلية الفنون الجميلة رئيس لجنة الجرد السنوي ثالث سنوات 

  كلية الفنون الجميلة 2021رئيس لجنة المشتريات 

  كلية الفنون الجميلة 2014رئيس لجنة التوثيق االلكتروني 

 كلية الفنون الجميلة 2012-2011 مسؤول ادارة الموقع االلكتروني 

  كلية الفنون الجميلة الطلبة )ماسترجارت( سنتانعضو لجنة تدقيق سجالت درجات 
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 نينوىكتاب شكر من مدير تربية  (1)

 يتمدير مركز الحاسوب واالنترن ( 1)

الشهادات 

 التقديرية 
 شهادات تقديرية  3

 

  البحوث المشورة 

 

    اسم البحث النشر 

 مجلة الرافدين
1- Using the moving averages method to improve the work of the perception 

network in Predicting the weather in the city of Mosul. 

 

 IEEEمؤتمر الجامعة االسالمية 
2- Impact of Dimensionality Reduction on the Accuracy of Data Classification. 

 

 


