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 المؤهالت الوظيفية

.منظمة الطاقة الذرية العراقية/ العمل في مجال البحث العلمي  9070-9001  

. وزارة الصناعة والمعادن/ هيئة البحث والتطوير الصناعي/مدير قسم المعلومات 9001-4007   

ووكيل المدير العام للهيئة,  ( درجة أولى ب )خبير  4001  

.مدير قسم التخطيط والمعلومات ووكيل المدير العام للهيئة 4001-4000  

.مدير قسم المعلومات والتدريب للهيئة  4094 -4090  

.مدير قسم التخطيط والمتابعة 4092 -4094  

شعبة بعد دمج اربعة اقسام  97ويضم )مديرقسم التخطيط والشؤون العلمية  4092-4094

(التنسيق والعالقات ,تكنلوجيا المعلومات ,التوثيق العلمي,التخطيط والتدريب)  

مدير قسم الشؤون العلمية ومدير  4090-1 -42ولغاية االحالة للتقاعد  4094

.المجلة العراقية للبحوث الصناعية تحرير  
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 ابرز الخبرات والنشاطات الوظيفية

  4099حاصل على شهادة سيسكو الدولية في مجال تقنية المعلومات . 

  (منتدى المخترعين العرقيين)عضو الهيئة االدارية لمركز االبتكار واالبداع العراقي 
  الصناعةعضو اللجنة الوزارية لتقييم المبدعين في وزارة. 
  4090-4094مدير تحرير المجلة العراقية للبحوث الصناعية. 

 مقرر لجنة العلوم والتكنلوجيا  واالبداع الوزارية التي يرئسها السيد المستشار العلمي للوزارة. 
 في مجال التحليل الكيميائي للعناصر في مختلف  المفواد باسفتخدام تقنيتفي االمتصفار الفذر   ة خبر

 .ث وإجراء األبحاث التطويريةوبالزما االنبعا
  حول تشغيل أجهزة مطيافية االمتصار الذر  9047شاركت في دورة تدريبية في بريطانيا عام. 

  شاركت في كورسات قصيرة حول تطبيقات تقنيفة بالزمفا االنبعفاث والقفاء بحفث ففي مفؤتمر بالزمفا
 .9000كيمياء االطيا  في الواليات المتحدة عام 

  برمجيات الحاسوب الشخصي واالنترنت خالل تسعينيات القرن الماضيدورات في استخدام. 
  وشاركت في ثفالث دورات تدريبيفة داخفل  4007اعمل في مجال منظمات المجتمع المدني منذ عام

 .وخارج العراق وفي مجال اإلدارة المالية والمشاريع وشؤون المرأة
 ؤتمرات والنففدوات التففي تعقففد فففي هيئففة عضففو دائففم فففي لجففان فنيففة وإداريففة واللجففان التحضففيرية للمفف

 . البحث والتطوير الصناعي
 ( دورها وآفاقهفا) ةالمشاركة في دورة تدريبية في مجال حاضنات المؤسسات الصناعية والتكنولوجي

 .  90/7/4000-2في تونس للفترة 

  المراكففز  للقيففادات اإلداريففة فففي( الهنففدرة)هندسففة العمليففات اإلداريففة )المشففاركة فففي دورة تدريبيففة
 . 4/7/4090-4تركيا للفترة -البحثية في اسطنبول

  ( التخطففففيط والتنفيففففذ إلدارة المشففففاريع االسففففتثمارية تاسففففتراتيجيا)المشففففاركة فففففي دورة تدريبيففففة
 . 47/90/4090-90ماليزيا للفترة من  -كوااللمبور

 ج التعليميففة تمثيففل الجانففب العراقففي فففي اجتمففاع ادخففال موضففوع الحاضففنات التكنلوجيففة فففي المنففاه

 .القاهرة –جامعة الدول العربية  79/90/4099-70العربية 

  تمثيففل وزارة الصففناعة فففي اجتمففاع لجنففة التنسففيق لمراكففز البحففوث الصففناعية العربيففة فففي الربففاط
            والمشفففاركة ففففي المفففؤتمر العربفففي الفففدولي حفففول دور القطفففاع الخفففار ففففي التنميفففة التكنلوجيفففة 

7-4/2/4094 . 

 ل وزارة الصناعة في اجتماعات لجنة التنسفيق لمراكفز البحفوث الصفناعية العربيفة ففي لالعفوام تمثي
والقاء اوراق عمل لنشاط البحفث (القاهرة) 4094, (بيروت) 4097, (عمان)4092,( عمان)4097

 .والتطوير
  والقاء  4/90/4097-9 المشاركة في اجتماع اللجنة العلمية لتطويع تقنية النانو في بيروت للفترة من

 .ورقة عمل عن نشاط النانو في الهيئة
 المشاركة ففي المفؤتمر الصفناعي العربفي الفدولي والمعفرا المصفاحب لفق  ففي القفاهرة للفتفرة مفن    

دراسة تصنيع اغلفة متراكبة من البوليستايرين واوكسيد الزنك النانو  ) والقاء بحث  2-4/1/4094

 (.مضاد للنمو الجرثومي لحفظ المواد الغذائية



  جمهوريففة مصففر /المشففاركة فففي الملتقففى العربففي لالبففداع واالبتكففار والتنافسففية فففي مدينففة الغردقففة
نظفام البحفث والتطفوير واالبفداع ففي وزارة )  ة العفراق والقفاء ورقف 7/90/4094-9العربية للفتفرة 

 (.الصناعة والمعادن العراقية 
   المشففففففاركة فففففففي مففففففؤتمر البحففففففث العلمففففففي والتنميففففففة المسففففففتدامة فففففففي الربففففففاط للفتففففففرة مففففففن                      

 تجربة وزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجفال ربفط) والقاء ورقة العراق  94-40/94/4094

 (.الصناعة باالكاديميا 
  المشاركة في اجتماع فريق خبراء حول نظم الملكية الفكرية في المنطقة العربيفة ففي بيفروت بفدعوة

 (.نظم الملكية الصناعية في العراق )والقاء ورقة عن العراق  90/7/4090-94من االسكوا للفترة 

 نشاطات بعد التقاعد
 البداع العراقيعضو الهيئة االدارية لمركز االبتكار وا. 
  المشففاركة فففي ورشففة دور مجمعففات العلففوم والتكنلوجيففا فففي تففوطين نقففل التكنلوجيففا لتحقيففق التنميففة

والقفاء ورقففة  44/99/4090-42المملكففة االردنيفة الهاشففمية  -عمفان. المسفتدامة فففي الفدول العربيففة 

 (.الوضع الحالي لمجمع العلوم والتكنوجيا في العراق)العراق 
  اعداد استراتيجية الجهاز المركز  للتقييس والسيطرة النوعيةعضو لجنة. 
  عضو اللجنفة الفنيفة الكيمياويفة العفداد المواصففات القياسفية العراقيفة ففي الجهفاز المركفز  للتقيفيس

  . والسيطرة النوعية
 
 

 المؤهالت العلمية

9077بكلوريوس علوم كيمياء عام   

الطاقة الذرية العراقيةمن منظمة  9040حاصل على لقب باحث علمي   

من نقابة الكيميائيين العراقيين  9004حاصل على لقب كيميائي استشار    

 
 

 المنشورات
 
 .بحوث منشورة في مجال مطيافية االمتصار الذر  وبالزما كيمياء االطيا ( 7) -

بحث موثق وغير منشور في مجال مطيافية االمتصار الذر  وبالزما كيمياء ( 97) -

 .االطيا 
 .براءة اختراع ونموذج صناعي -


