
 3من  1الصفحة 

 

 

 
 

 :معلومات شخصية -1

 الراوي :احمد ياسين محمد قاسم  االسم الكامل

  72/6/1893 : تاريخ الوالدة

 / الحي واسط/ :  العراق    محل الوالدة

 مسلم : الديانة

 : عراقي القومية

 متزوج   : الحالة االجتماعية

  أثنان :  عدد االطفال

     ahmedyassin@uomosul.edu.iq&  ahmedo.yb@gmail.com  : االلكترونيالبريد 

 9647701687988+ رقم الجوال :

 تدريسي في كلية العلوم السياسية / جامعة الموصل عنوان العمل الحالي :

                           

 61/61/1002:  تاريخ التعيين في جامعة الموصل

 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 12/6/1062 تاريخ الحصول على اللقب العلمي:

 

 التحصيل االكاديمي  -7

 :كاديمية االشهادات ال (أ

 %48.5بمعدل و  61/2/1001بتاريخ علوم حاسبات من كلية الحدباء الجامعة / نينوى / العراق  سبكالوريو -

 طالب 621وكان تسلسلي السادس من بين 

 %44.15بمعدل  1/2/1061بتاريخ ماجستير في علوم الحاسبات من جامعة همدارد / نيو دلهي / الهند  -

  

 السيرة الذاتية
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 :  الشهادات والدروات التدريبية
 ./ الموصل / العراق الجامعة كلية الحدباء مناإلنترنت( برمجة مواقع ) .6

 اإللكترونية / الموصل / العراق. للحاسبات القدس مركز من)صيانة الكمبيوتر(  .1

2. (Visual Basic.net )اإللكترونية / الموصل / العراق للحاسبات القدس مركز من. 

 / نيودلهي / الهند. WLCI من معهد)برنامج اللغة اإلنجليزية إجادة اللغة(  .8

ة معهد العالمي لتقنيال من( نظام تشغيل االندرويد مقدمة في: منصة الهاتف المحمولل مفتوحال)المصدر  .5

 / نيودلهي / الهند. NIITالمعلومات 

 / نيودلهي/ الهند. NIITمعهد العالمي لتقنية المعلومات ال منموبايل( للجافا لغة باستخدام  ات)تطوير تطبيق .1

 نويدا / الهند. معجزة األمريكي /الالتقنيات معهد  من( نظام االندرويد )التدريب على  .2

 د.معجزة األمريكي / نويدا / الهنالالتقنيات معهد  منجافا(  لغة )التدريب على .4

في  ةمن قبل مؤسهههههسهههههة البريطاني(  ISO9001:2008) شههههههادة المدقا الدانلي لنظام الجودة العالمي  .1

 .  BM TRADA-MIDDLE EASTالشرق االوسط 

 طرائا التدريس / جامعة الموصل .) اساليب التدريس المختبري ( من مركز تطوير  .60

 
 

 و اإلدارية الخبرة العملية  -3

 في الموصهههلفي النادي العلمي ونصهههب ابراج االنترنت مشهههرو دورات في مجال تطبيقات )الشهههبكات(  .6

 .65/66/1002ولغاية  65/2/1001للفترة من 

نينوى حافظة مالبيئة في بلدية  قسمالتابعة لالحدائا  شعبة /مسؤول الحاسبة االلكترونية في وحدة الغابات  .1

 .65/61/1002و لغاية  6/8/1002للفترة من 

لفترة ل الحاسههبة االلكترونية التابعة لشههعبة التسهجيل في كلية العلوم السههياسههية في جامعة الموصههل لمسهؤو .2

 .61/6/1004ولغاية  61/61/1002من 

ي ف منذ بداية تعييني في الجامعة الموصل محاضهر في مختبر الحاسهول لكلية العلوم السهياسية في جامعة .8

 .1002عام 

االنرى في كلية العلوم السههياسههية في جامعة االلكترونية مسههؤول صههيانة وتنصههيب الحاسههبات واالجهزة  .5

 .1/4/1060ولغاية  1004مطلع عام  الموصل

منذ  مسهههههؤول شهههههعبة ضهههههمان الجودة واالداء الجامعي في كلية العلوم السهههههياسهههههية في جامعة الموصهههههل .1

 .10/5/1068ولغاية  61/1/1061

  1068-1062محاضر نارجي في كلية التربية االساسية / جامعة الموصل للعام الدراسي  .2

 14/4/1061ولغاية  6/4/1064مسؤول شعبة شؤون الطلبة والتسجيل منذ  .4

 1061ولغاية تشرين األول /  14/4/1061مسؤول وحدة التعليم المستمر منذ  .1

 6/1/1011ولغاية  14/4/1061المواطنين منذ مسؤول وحدة شؤون   .60

 1011-1016محاضر نارجي في كلية الحقوق / جامعة الموصل للعام الدراسي .66

 

 اللجان:مشاركة في ال

 لسياسية.ارئيس اللجنة المشرفة على مواقع الكلية االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لكلية العلوم .6

  .الكهربائية األجهزةالعلوم السياسية المشرفة على فحص رئيس اللجنة الفنية في كلية .1

 .في كلية العلوم السياسية واالنترنت الحاسباترئيس لجنة .2

 رئيس لجنة البصمة االلكترونية في كلية العلوم السياسية..8
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 المتميزين.الطلبة  الدائمية ألنتيارالعلمية اللجنة عضو في .5

 .في جامعة الموصلاللجنة الدائمية لضمان الجودة واالداء الجامعي عضو في .1

 عضو في لجنة ضمان الجودة واالداء الجامعي في كلية العلوم السياسية..2

 عضو في لجنة تدقيا درجات اللجنة االمتحانية للمرحلة االولى في كلية العلوم السياسية..4

 السياسية.عضو لجنة المقاصة العلمية في كلية العلوم .1

 عضو في لجنة تسعير المواد في كلية العلوم السياسية. .60

 الموصل.عضو في فريا التعليم االلكتروني لجامعة  .66

 السياسية.عضو في اللجنة االمتحانية االلكترونية في كلية العلوم  .61

 

 

 كتب الشكر والتقدير : -4

 

 (3وزير التعليم العالي والبحث العلمي )كتب الشكر و التقدير من 

 

 (6دير من رئيس جامعة الموصل )كتب الشكر و التق

 

 (1للشؤون العلمية )من مساعد رئيس جامعة الموصل دير كتب الشكر و التق

 

 (74كتب الشكر و التقدير من عميد كلية العلوم السياسية )
 

 (1اخرى )من جهات كتب شكر وتقدير 

 


