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 : المؤهالت العلمية

 التخصص الشهادة المستحصلة الجامعة
تاريخ الحصول على 

 الشهادة

قسم هندسة المكائن و  –التكنولوجية الجامعة 
 المعدات

 دكتوراه هندسة ميكانيكية
ميكانيك 
 2009 تطبيقي

ماجستير هندسة  كلية الهندسة –جامعة بغداد 
 2003 انتاج وتصنيع ميكانيكية

 كلية الهندسة –جامعة بغداد 
بكالوريوس هندسة 

 2000 ميكانيك عام ميكانيكية

 
 

 

 

 العلمية:  االلقاب

 تاريخ الحصول عليه العلمي اللقب

 2005 مدرس مساعد

 2010 مدرس

 2015 استاذ مساعد
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 :في المجال االكاديمي  الخبرة الوظيفية

 الوظيفة مكان العمل

وزارة التعليم العالي و 
 البحث العلمي

 (2013) عضو لجنة دراسة التغيير في القيادات الجامعية ●

 مستمر( -2017الميكانيكية )رئيس لجنة خبراء تخصصات التقنيات  ●

 مستمر( -2017عضو لجنة عمداء التقنيات الهندسية للكليات و المعاهد التقنية ) ●

 جامعة الكوفة
 (2005-2001) محاضر خارجي في كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية/ الدراستين الصباحية و المسائية ●

 (2020مناقشات رسائل ماجستير ) ●

الهندسية الكلية التقنية 
 / نجف

 (2004-2002)محاضر خارجي في قسم تقنيات السيارات ●

 (2018مشرف على طلبة ماجستير ) ●

المعهد التقني / 
 كربالء 

 

 (مستمر -2005تقديم محاضرات للطلبة ) ●

 (2011-2009مسؤول وحدة االعالم في المعهد ) ●

 (2014- 2012رئيس قسم التقنيات الميكانيكية ) ●

 (2014- 2011في المعهد )المرشد التربوي االول  ●

 (2014- 2010ممثل نقابة المعلمين في مجلس المعهد ) ●

 (2014 -2010رئيس لجنة حقوق االنسان المركزية في المعهد ) ●

 (2017- 2013ممثل رئيس هيئة التعليم التقني في كربالء ) ●

 (مستمر - 2014عميد المعهد ) ●

 هيئة التعليم التقني

 (2014النشاطات الالصفية )مدير قسم االقسام الداخلية و  ●

 (2019- 2015رئيس المجموعة االستشارية لتخصصات التقنيات الميكانيكية ) ●

تطوير قدرات القادة و المدرسين و المدربين التقنيين و المهنيين ضمن استراتيجية عضو اللجنة الفنية في برنامج  ●
 TVET ,(2017- 2020)ال 

جامعة الفرات 
 االوسط التقنية

 و لغاية االن( 2014ادارة الجامعة )عضو مجلس  ●

 و لغاية االن( 2015عضو الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية ) ●

 و لغاية االن( 2015عضو مجلس ادارة الجودة في الجامعة ) ●

 و لغاية االن( 2014عضو هيئة تحرير جريدة المسار التقني الصادرة عن الجامعة ) ●

 (2022-2018عوام )لالرئيس لجنة صياغة استراتيجية الجامعة  ●

جامعة كربالء/كلية 
 الهندسة

 (2019-2018محاضر خارجي للدراسات العليا ) ●
 (2019-2018محاضر خارجي للدراسات االولية ) ●
 (2021-2019اشراف على رسائل ماجستير ) ●
 (2020مناقشات رسائل ماجستير ) ●
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جامعة بغداد/كلية 
 الهندسة

 (2019-2018مناقشات رسائل ماجستير ) ●

 

 الخبرات في مجال العمل االجتماعي:

 الخبرة مكان العمل

 محافظة كربالء

مشروع اغاثي للعوائل  50مشرف على ادارة و تنفيذ اكثر من  ●
 و لغاية االن 2003من  المتعففة و المهجرة

تجمع جماهيري بين ندوة و  50مشرف على تنظيم اكثر من  ●
 و لغاية االن 2003من  مؤتمر و احتفالية و مهرجان و امسية

-2008كتابة الخطة االستراتيجية لمحافظة كربالء ) لجنةعضو  ●
2013) 

 ( مستمر2017عضو المجلس االقتصادي في المحافظة ) ●

عضو اللجنة المشرفة على استراتيجية تطوير القطاع الخاص  ●
 (2030-2018لالعوام )

 مجتمع مدني ال

  رئيس لجنة التدريب في منتدى الحوار والتطوير المؤسسي
2007-2008 

 في مدرب معتمد في التفاوض و ادارة النزاعاتو  مفاوض معتمد 
 و لغاية االن 2009من  شبكة خبراء التفاوض العراقية

  مدير مشروع اغاثة النازحين بتنفيذ منظمة االغاثة االسالمية و
 2009-2008لالعوام  WFPاشراف منظمة الغذاء العالمية 

  مدير مشروع بناء السالم باشرافUNAMI  2012لالعوام-
2013 

العتبة الحسينية 
 المقدسة

  2012مؤسس مركز االرشاد االسري 
  مؤسسة و مدرب معتمد في قسم تطوير الموارد البشرية من

 و لغاية االن 2011
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 العضويات:

 الفترة نوع العضوية المنظمة
 2013-2005 رئيس الهيئة االدارية للتنمية البشرية المنتدى العربي

 مستمر - 2005 عضو مجلس ادارة مؤسسة المرتقى للتنمية
االكاديمية البريطانية لتطوير الموارد 

 مستمر - 2010 عضو دائم البشرية

المركز العراقي لمهارات التفاوض و 
 ادارة النزاعات

 مستمر - 2010 عضو هيئة ادارية

الجمعية العراقية الدارة المشاريع 
PMAI مستمر -2018 عضو 

الجمعية العراقية للتقنيات الهندسية و 
 الطبية و االدارية )جمعية علمية(

 مستمر -2018 عضو مؤسس

 مستمر -2018 عضو منظمة كيركباترك العالمية للتقييم
منتدى المركز الدولي للتعليم و 
 التدريب التقني و المهني التابع

-UNEVOCلليونسكو )
UNESCO) 

 مستمر -2018 عضو

رجال المهارات )جمعية تعليمية  شبكة
 تقنية عالمية(

 مستمر -2019 عضو تعليمي )الوحيد من دولة العراق(

 مستمر -2021 عضو مساعد الجمعية المهنية الكندية
 
 

 

 كتب الشكر و التقدير :

  كتاب شكر و تقدير من مكتب رئيس وزراء و وزير و وكيل وزير و رئيس جامعة و عميد و  50اكثر من

 مدير عام و امين عام عتبة 

  درع من مختلف الجهات المحلية و الدولية 100اكثر من 
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 لخبرات في مجال التدريب و التعليم: ا

 تاريخ العمل الخبرة مكان العمل/جهة االعتماد

االكاديمية البريطانية لتطوير الموارد 
 البشرية

 مستمر – 2010 الجودة( -التدريب و التعليم-التخطيط-البشرية)القيادةتنمية الموارد مدرب معتمد في

 مستمر – 2010 مدرب معتمد في التفاوض و ادارة النزاعات  مدرسة هارفرد الدارة النزاعات

اكاديمية فرحة لعلوم االسرة/االمارات 
 العربية المتحدة

 مستمر – 2012 سري اال في االصالحمعتمد مدرب 

العتبات المقدسة في العراق/العلوية و 
 الحسينية و العباسية

 مستمر – 2012 مدرب و محاضر معتمد في تطوير الموارد البشرية

 مستمر – 2014 (TVETمدرب معتمد في مجال التريب و التعليم المهني )برنامج  اتحاد الكليات البريطانية
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 : المشاركة في المؤتمرات المحلية و الدولية

 مكان و تاريخ انعقاده المؤتمر

 2002/ /العراقجامعة بغداد/كلية الهندسة المؤتمر الهندسي الثاني

 2002/ /العراقجامعة الكوفة مؤتمر جامعة الكوفة

 2008//العراقالكلية التقنية الهندسية /نجف المؤتمر الدولي االول لهيئة التعليم التقني

 2012بيروت/لبنان/ مؤتمر التعليم االهلي في لبنان

 2018تركيا/اسطنبول/ مؤتمر الترايبولوجي

 2017//العراقالمعهد التقني/كوفة مؤتمر جامعة الفرات االوسط الدولي االول

 2018//العراقجامعة كربالء/كلية الهندسة المؤتمر الهندسي الثاني

 2018//العراقالمعهد التقني/السماوة مؤتمر جامعة الفرات االوسط الدولي الثاني

 2019فلورنسا/ ايطاليا/ المنتدى الدولي لرجال المهارات

 2019جامعة كربالء/كلية الهندسة/العراق/ الثالثالمؤتمر الهندسي 

 2020/افتراضيجامعة كربالء/كلية الهندسة/ الرابعالمؤتمر الهندسي 

 2020ايران/ افتراضي/ greenmetricمؤتمر 

 2020ايطاليا/ افتراضي/ المنتدى الدولي لرجال المهارات

 2020بابل/افتراضي/ المؤتمر االول لجامعة بابل

 2020جامعة الفراهيدي و الجامعة التكنولوجية/ افتراضي/ المؤتمر االول للهندسة و التكنولوجيا المستدامة

 2021جامعة الفرات االوسط التقنية/ المعهد التقني/كربالء/ العلمية للمؤتمر االول للجودةرئيس اللجنة 
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 :التأليف واالبحاثو  الدراسات الخبرة في مجال

  :الدراسات

 تاريخ الدراسة الدراسة الجهة المعنية

 2007-2006 دراسات استبيانية قرى و ارياف كربالء

 2007 تنمية المشاريع الصغيرة في كربالء محافظة كربالء/الحكومة المحلية

مؤتمر القيادة االدارية لمحافظات 
 جنوب الوسط/بابل

 2008 التدريب القيادي و دوره في تحقيق التنمية المستدامة

 2008 دور مهارات التنمية البشرية في صناعة التفوق الشامل جامعة كربالء

 2011 استشرافية لتطوير التعليم التقني في العراقدراسة  التعليم العالي و البحث العلمي وزارة

 2012 الطلبة المغتربين...المخرجات المتوقعة التعليم العالي و البحث العلمي وزارة

 2013 دور المؤسسات التعليمية في تنمية المجتمع محافظة كربالء

 2017 اتجاه حديث في تدريب القيادات االمنية و االدارية الوزارات االمنية

 
 :المؤلفات

 السنة المؤلف
 2010 شواهد العمرة

 2013 نظرية صناعة المجتمع الرائد -نحو الريادة
 
 

 :و الرسائل العلمية المنشورة االبحاث
 

 كما في حساب الباحث العلمي/ الصفحة الشخصية
 



10 
 

 
 

 :التقييمات العلمية
 

 اعوام التقييم الجهةالمجلة او 
 مستمر -2017 العلمية لجامعة الفرات االوسط التقنيةتقييم بحوث معامالت الترقية 

 مستمر-2017 ( العلمية الدوليةData in Briefمجلة )
International Journal of Management  مجلة Practice 2018-2019 

 مستمر -2019 مجلة العلوم و الهندسة للجامعة التكنولوجية
 2018 العلمي الثاني لجامعة الفرات االوسط التقنية الدولي المؤتمر
 2019 العلمي الثالث لكلية الهندسة/ جامعة كربالءالدولي المؤتمر 

 2021-2020 تقويم علمي/ رسئال الماجستير/ جامعة بغداد/كلية الهندسة
 2021-2019 الدورية االمريكية للهندسة و العلوم التطبيقية

 

 
 جميدد.ماهر محيد ا.م. 

 (1/1/2021اخر حتديث )


