
 سيرة ذاتية

 عبدالحسين لطيف خضير المياحي االسم الثالثي واللقب:

 1976المواليد: 

 القبلة    -البصرةالعنوان الدائم:

  عراقية. الجنسية: 

 العربية واالنكليزية اللغات التي اجيدها:  

  Abdulhussain2002@yahoo.comالبريد االلكتروني :

 009647801036583موبايل : 

 الشهادات الحاصل عليها:
 ماجستير علوم حاسبات / جامعة البصرة.  .1

 بكلوريوس علوم الحاسبات / جامعة البصرة. .2

 دبلوم فني مساحة / المعهد التقني بصرة. .3

باللغة االنكليزية /جامعة البصرة/كلية االداب/قسم اللغة  شهادة كفاءة  .4

 االنكليزية. 
 

 مجال الخبرة في العمل: 
  .2005الى  2003من   لمكتب محافظ البصرةرا  مديعملت  •

حاصل على شهادة تقديرية من جامعة برمكهام في بريطانيا الجتياز  •

 .  2005والمحافظات عام دورة ادارة الدولة الالمركزية واالقاليم 

 2010-2006تجمع المثقفين العراقيين في البصرة عضو  •

في  • الوزراء  رئيس  نائب  مكتب  في  عاما   ومشرفا   فنيا   مستشارا   عملت 

 . 2006المنطقة الجنوبية في عام 

 . 2007تم ترشيحي لمنصب وكيل وزير التجارة عام  •

ضمن كيان تجمع    2009رشحت لعضوية مجلس المحافظة في انتخابات   •

 البصرة المستقل للتنمية واالعمار. 

العرب  • شط  كلية  الحاسبات  قسم   / العلوم  كلية  في  جامعيا   أستاذا   اعمل 

 .الى االن  2006الجامعة األهلية 

 . 2011-2009مسؤول وحدة النشاط العلمي في الكلية  •

 . 2010رئيس اللجنة اإلعالمية في الكلية عام  •
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-2007العلمية في قسم الحاسبات في كلية شط العرب من  عضو اللجنة   •

2013. 

 الى االن. 2007عضو اللجنة االنضباطية في كلية شط العرب من  •

 . 2021الى  2007عضو في اللجان االمتحانية في كلية شط العرب من  •

 .2011-2009عملت مستشارا  لمحافظ البصرة من  •

من   • أكثر  على  وحاصل  شكرخمسة  كتاب  عمادة  وتق  ثالثون  من  دير 

 الكلية.

على   • تركيا    3حاصل  في  البشرية  للتنمية  الوطني  المركز  من  شهادات 

التقنيات  واستخدام  العالي  التعليم  في  واالعتمادية  الجودة  الدارة  ولبنان 

 .2014وعام  2012وعام  2011الحديثة في التعليم عام  

  2013  عملت مقررا لقسم المحاسبة في كلية شط العرب االهلية من عام •

 .2020الى 

 لغاية االن. 2014عضو في هيئة الدعم اللوجستي للحشد الشعبي من  •

ضمن   • بصرية  شخصية  عام    100افضل  استفتاء  في  اخرى  شخصية 

2019. 

لدي بحثان منشوران احدهما محلي في جامعة ذي قار واالخر في مجلة   •

   Scopus)ذات معامل تاثير)

 اللقب العلمي الحالي مدرس مساعد  •

االسالمية   • الجمهورية  في  اصفهان  ازاد  جامعة  في  دكتوراه  طالب 

 االيرانية. 


