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 مدرس مساعد  اللقب العلمي

 ماجستير علوم   الشهادة 

تاريخ التعين في  

 الكلية

 2011-8-28 

 فيزياء   االختصاص العام 

 اتصاالت  االختصاص الدقيق 

 محاكاة حاسوبية   االختصاص الحالي 

 الشهادات وااللقاب العلمية 

 البلد  الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها  الشهادة 

         الدكتوراه 

 Theoretical investigations of   1998 الماجستير 

the influence of near field 

region and rim of back 

reflector on performance of 

short backfire antenna with 

different excitation types 

 العراق  البصرة  

 المهارات 

  المهارات

 اتقان   اللغة العربية

 اتقان   اللغة االنكليزية

-Visual FoxPro-Visual basic-SQL-Oracle-Java-C++-Fortran-Python اللغات البرمجية

VBA-Script of Google Sheet 

-SWIFT-BANK SYSTEMS-SHARES-PLS SMART-GNU Octave-AHP برامج متخصصة 

AMOS-SPSS-EViews-Expert Choice-MPL-QSB-POM-Mathcad-

MATLAB 

 Proficiency in working in accounting software such as Quicken-

Microsoft Money-SAS-PC Tree-Microsoft  Office 

Word,Excel,Acess,Power point…and Simulation Software’s 



 الدورات التدريبية 

 تاريخ الدورة  مدة الدورة  مكان الدورة  اسم الدورة 

 SWIFT 10-09-2007  يوم 30  لبنان  -بيروت 

 CNNA  12-06-2007  يوم 30  االردن -عمان 

 Oracle  11-09-2006  اشهر 6 االردن -عمان 

RTGS  البنك المركزي  -البصرة

 العراقي

 30-03-2006 يوم 30

نظام المقاصة 

 االلكتروني

البنك المركزي  -البصرة 

 العراقي

 30-03-2006 يوم 30

 

 الدراسية  واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها  الشهادة 

 القبول تدقيق مدخالت   كلية شط العرب الجامعة  2022-01-24 كتاب شكر وتقدير  

 المتابعة االلكترونية  المركزية كلية شط العرب الجامعة  2021-09-21 كتاب شكر وتقدير  

 مراقبات   كلية شط العرب الجامعة  2021-05-05 كتاب شكر وتقدير  

 تهيئة مستلزمات االمتحانات كلية شط العرب الجامعة  2021-03-24 كتاب شكر وتقدير  

 متابعة وتدريب اللجان االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة  2021-01-11 كتاب شكر وتقدير  

 اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة  2020-10-25 كتاب شكر وتقدير  

 اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة  2019-12-08  كتاب شكر وتقدير  

الشركة العامة للنقل -النقل وزارة   2018-11-08  كتاب شكر وتقدير  

 البحري 

إقامة دورة مالية لتقييم السياسات  

 Excelباستخدام 

الحصول على المركز األول في    كلية شط العرب الجامعة  03-10-2018  كتاب شكر وتقدير  

للمرحلة االمتحانات المركزية 

- 2017في مادة اإلنتاج الرابعة 

2018 

 الخبرات التدريسية 

 المرحلة الدراسية  الماد التي درستها اسم 

 اول  رياضيات الدارة االعمال-الرياضيات الجامعية القسام الهندسة والعلوم  

 اول    حاسوب

الثرموداينمك -الرياضيات الجامعية القسام الهندسة والعلوم  -  ثاني  حاسوب 

التحليل العددي  -بحوث عمليات   -ACCSS حاسوب قواعد البيانات    ثالث  

إدارة اإلنتاج عملي- QSB رابع 

 اللجان 

 المرحلة الدراسية  اللجنةاسم 

   اللجنة االمتحانية

    لجنة المتابعة االلكترونية

12/12/2021ولغاية  26/1/2021لجنة المتابعة من      

2022-2021لجنة تدقيق القبوالت في الكلية للعام الدراسي      

    لجنة متابعة تخصيص األراضي 

    لجنة متابعة نظام التسجيل في قسم إدارة االعمال

 


