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المؤهالت العلمية:
الجامعة

الذهادة السدتحرمة

الجامعة التكشؽلؽجية – قدػ هشدسة السكائؼ و
السعدات

التخرص

دكتؽراه هشدسة ميكانيكية
ماجدتير هشدسة

جامعة بغداد – كلية الهظدسة

ميكانيكية
بكالؽريؽس هشدسة

جامعة بغداد – كلية الهظدسة

ميكانيكية

ميكانيك
تطبيقي

الذهادة
2009

انتاج وترشيع

2003

ميكانيغ عام

2000

االلقاب العلمية:
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تاريخ الحرؽل عمى

اللقب العلطي

تاريخ الحصول عليه

مدرس مداعد

2005

مدرس

2010

استاذ مداعد

2015

الخبرة الوظيفية في المجال االكاديمي:
مكان العسل
و ازرة التعميػ العالي و البحث
العمسي

جامعة الكؽفة
الكمية التقشية الهشدسية  /نجف

الؽظيفة
● عزؽ لجشة دراسة التغيير في الكيادات الجامعية ()3102

● رئيس لجشة خبراء تخررات التقشيات السيكانيكية ( -2017مدتسر)
● محاضر خارجي في كمية الهشدسة  /قدػ الهشدسة السيكانيكية /الدراستيؼ الرباحية و السدائية
()2005-2001
● محاضر خارجي في قدػ تقشيات الديارات()2004-2002
● مذرف عمى طمبة ماجدتير ()2018

● تقديػ محاضرات لمطمبة ( -2005مدتسر)

● مدؤول وحدة االعالم في السعهد ()2011-2009
● رئيس قدػ التقشيات السيكانيكية ()2014- 2012
السعهد التقشي  /كربالء

● السرشد التربؽي االول في السعهد ()2014- 2011

● مسثل نقابة السعمسيؼ في مجمس السعهد ()2014- 2010

● رئيس لجشة حقؽق االندان السركزية في السعهد ()2014 -2010
● مسثل رئيس هيئة التعميػ التقشي في كربالء ()2017- 2013
● عسيد السعهد ( - 2014مدتسر)

● مدير قدػ االقدام الداخمية و الشذاطات الالصفية ()2014
هيئة التعميػ التقشي

● رئيس السجسؽعة االستذارية لتخررات التقشيات السيكانيكية ()2016- 2015

● عزؽ المجشة الفشية في برنامج تطؽير قدرات القادة و السدرسيؼ و السدربيؼ التقشييؼ و السهشييؼ
ضسؼ استراتيجية ال  -2017( ،TVETمدتسر)

● عزؽ مجمس ادارة الجامعة ( 2014و لغاية االن)

● عزؽ الهيئة السذرفة عمى الدراسة السدائية ( 2015و لغاية االن)
جامعة الفرات االوسط التقشية

● عزؽ مجمس ادارة الجؽدة في الجامعة ( 2015و لغاية االن)

● عزؽ هيئة تحرير جريدة السدار التقشي الرادرة عؼ الجامعة ( 2014و لغاية االن)
● رئيس لجشة صياغة استراتيجية الجامعة لالعؽام ()2022-2018
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● محاضر خارجي لمدراسات العميا ()2019-2018

جامعة كربالء/كمية الهشدسة

● محاضر خارجي لمدراسات االولية ()2019-2018

جامعة بغداد/كمية الهشدسة

● مشاقذات رسائل ماجدتير ()2019-2018

الخبرات في مجال العمل االجتماعي:

الخبرة

مكان العسل

● مذرف عمى ادارة و تشفيذ اكثر مؼ  50مذروع اغاثي
لمعؽائل الستعففة و السهجرة مؼ  2003و لغاية االن

● مذرف عمى تشعيػ اكثر مؼ  50تجسع جساهيري بيؼ ندوة
و مؤتسر و احتفالية و مهرجان و امدية مؼ  2003و

محافعة كربالء

لغاية االن

● عزؽ لجشة كتابة الخطة االستراتيجية لسحافعة كربالء
()2013-2008

● عزؽ السجمس االقترادي في السحافعة ( )2017مدتسر
● عزؽ المجشة السذرفة عمى استراتيجية تطؽير القطاع
الخاص لالعؽام ()2030-2018
 رئيس لجشة التدريب في مشتدى الحؽار والتطؽير السؤسدي
2008-2007

 مفاوض معتسد و مدرب معتسد في التفاوض و ادارة
الشزاعات في شبكة خبراء التفاوض العراقية مؼ  2009و

السجتسع مدني

لغاية االن

 مدير مذروع اغاثة الشازحيؼ بتشفيذ مشعسة االغاثة
االسالمية و اشراف مشعسة الغذاء العالسية  WFPلالعؽام

2009-2008

 مدير مذروع بشاء الدالم باشراف  UNAMIلالعؽام
2013-2012

 مؤسس مركز االرشاد االسري 2012
العتبة الحديشية السقدسة
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 مؤسدة و مدرب معتسد في قدػ تطؽير السؽارد البذرية مؼ
 2011و لغاية االن

العضويات:
الطظظطة

نوع العضوية

الفترة

السشتدى العربي لمتشسية البذرية

رئيس الهيئة االدارية

2013-2005

مؤسدة السرتقى لمتشسية

عزؽ مجمس ادارة

 - 2005مدتسر

عزؽ دائػ

 - 2010مدتسر

عزؽ هيئة ادارية

 - 2010مدتسر

عزؽ

 -2018مدتسر

عزؽ مؤسس

 -2018مدتسر

عزؽ

 -2018مدتسر

االكاديسية البريطانية لتطؽير السؽارد
البذرية
السركز العراقي لسهارات التفاوض و
ادارة الشزاعات
الجسعية العراقية الدارة السذاريع
PMAI
الجسعية العراقية لمتقشيات الهشدسية و
الطبية و االدارية (جسعية عمسية)
مشعسة كيركباترك العالسية لمتقييػ
مشتدى السركز الدولي لمتعميػ و

التدريب التقشي و السهشي التابع
لميؽندكؽ (UNEVOC-

عزؽ

 -2018مدتسر

)UNESCO

شبكة رجال السهارات (جسعية تعميسية
تقشية عالسية)

عزؽ تعميسي (الؽحيد مؼ دولة العراق)

 -2019مدتسر

كتة الشكر و التقذير :
 اكثر من  05كتاب شكر و تقذير من مكتة رئيس وزراء و وزير و وكيل وزير و رئيس جامعة و عميذ و
مذير عام و امين عام عتبة.
 اكثر من  055درع من مختلف الجهات المحلية و الذولية.
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الخبرات في مجال التدريب و التعليم:
مكان العطل/جهة االعتطاد

الخبرة

تاريخ العطل

االكاديسية البريطانية لتطؽير السؽارد

مدرب معتسد في تشسية السؽاردالبذرية(الكيادة-التخطيط-التدريب و التعميػ-الجؽدة)

 - 2010مدتسر

مدرب معتسد في التفاوض و ادارة الشزاعات

 - 2010مدتسر

مدرب معتسد في االصالح االسري

 - 2012مدتسر

البذرية

مدرسة هارفرد الدارة الشزاعات
اكاديسية فرحة لعمؽم االسرة/االمارات
العربية الستحدة

العتبات السقدسة في العراق/العمؽية و
الحديشية و العباسية

مدرب و محاضر معتسد في تطؽير السؽارد البذرية

 -2012مدتسر

مدرب معتسد في مجال التريب و التعميػ السهشي (برنامج )TVET

اتحاد الكميات البريطانية

 - 2014مدتسر

المشاركة في المؤتمرات المحلية و الدولية:
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المؤتمر

مكان و تاريخ انعقاده

السؤتسر الهشدسي الثاني

جامعة بغداد/كمية الهشدسة/العراق2002 /

مؤتسر جامعة الكؽفة

جامعة الكؽفة/العراق2002 /

السؤتسر الدولي االول لهيئة التعميػ التقشي

الكمية التقشية الهشدسية /نجف/العراق2008/

مؤتسر التعميػ االهمي في لبشان

لبشان/بيروت2012/

مؤتسر الترايبؽلؽجي

اسطشبؽل/تركيا2018/

مؤتسر جامعة الفرات االوسط الدولي االول

السعهد التقشي/كؽفة/العراق2017/

السؤتسر الهشدسي الثاني

جامعة كربالء/كمية الهشدسة/العراق2018/

مؤتسر جامعة الفرات االوسط الدولي الثاني

السعهد التقشي/الدساوة/العراق2018/

السشتدى الدولي لرجال السهارات

فمؽرندا /ايطاليا2019/

الخبرة في مجال الدراسات و التأليف واالبحاث:
الدراسات:
الجهة السعشية

الدراسة

تاريخ الدراسة

قرى و ارياف كربالء

دراسات استبيانية

2006-2007

محافعة كربالء/الحكؽمة السحمية

تشسية السذاريع الرغيرة في كربالء

2007

التدريب الكيادي و دوره في تحقيق التشسية السدتدامة

2008

جامعة كربالء

دور مهارات التشسية البذرية في صشاعة التفؽق الذامل

2008

و ازرة التعميػ العالي و البحث العمسي

دراسة استذرافية لتطؽير التعميػ التقشي في العراق

2011

و ازرة التعميػ العالي و البحث العمسي

الطمبة السغتربيؼ...السخرجات الستؽقعة

2012

محافعة كربالء

دور السؤسدات التعميسية في تشسية السجتسع

2013

الؽ ازرات االمشية

اتجاه حديث في تدريب الكيادات االمشية و االدارية

2017

مؤتسر الكيادة االدارية لسحافعات
جشؽب الؽسط/بابل

السؤلفات:

السؤلف

الدشة

شؽاهد العسرة

2010

نحؽ الريادة -نعرية صشاعة السجتسع الرائد

2013

االبحاث و الرسائل العمسية السشذؽرة:
كسا في حداب الباحث العمسي /الرفحة الذخرية
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التقييسات العمسية:
السجمة او السؤتسر

اعؽام التقييػ

تقييػ بحؽث معامالت الترقية العمسية لجامعة الفرات االوسط التقشية

 -2017مدتسر

مجمة ( )Data in Briefالعمسية الدولية

2018-2017

 Practiceمجمة International Journal of Management

2019-2018

مجمة العمؽم و الهشدسة لمجامعة التكشؽلؽجية

 -2019مدتسر

السؤتسر الدولي العمسي الثاني لجامعة الفرات االوسط التقشية

2018

السؤتسر الدولي العمسي الثالث لكمية الهشدسة /جامعة كربالء

2019

ا.م .د.ماهر محيد جميد
اخر حتديث ()0202/1/1
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