األسم  -:الذكتور ٌاسر عٍسى حسن الٍاسري
محل وتارٌخ الوالدة  -:العراق – واسط 7691-
البرٌذ االلكترونًyasirhass@gmail.com :
اوال :الخبرة األكادٌمٍت-:
 -1ثكبنىسٌىط  /كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ – عبيعخ ثغذاد – لغى انفُىٌ انغًٍُبئٍخ
وانزهفضٌىٍَخ  -رهفضٌىٌ
 -2يبعغزٍش فُىٌ عًٍهخ – عبيعخ ثغذاد  -لغى انفُىٌ انغًعٍخ وانًشئٍخ( – 95
1997رأنٍف رهفضٌىًَ)
 -3دكزىساح فُىٌ عًٍهخ – عبيعخ ثغذاد – لغى انفُىٌ انغًٍُبئٍخ وانزهفضٌىٍَخ -
َ( - 20022006مذ رهفٍضٌىًَ)
(-4اعزبر يغبعذ فً كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ – عبيعخ ثغذاد – لغى انفُىٌ انغًٍُبئٍخ
وانزهفضٌىٍَخ – رهفضٌىٌ  -اعزبر انُمذ وانزؾهٍم وانذسايب وفهغفخ انفٍ)
ثانٍا :البحوث العلمٍت-:
 وظٍفخ انؾىاس فً ثُبء انشخصٍخ انشئٍغٍخ فً انذسايب انزهفضٌىٍَخ انعشالٍخسعبنخيبعغزٍش كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ عبيعخ ثغذاد1997
 والع َمذ انذسايب انزهفضٌىٍَخ فً انىطٍ انعشثً انعشاق عىسٌب يصش اًَىرعباطشوؽخ دكزىساح كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ عبيعخ ثغذاد 2006
ثُبء االعطىسح فً االصيُخ انؾذٌضخ فهى انًٍم االخضش اًَىرعبثؾش يُشىس فً يغهخاالداة عبيعخ انمبدعٍخ 2010
 وظٍفخ انىصٍمخ انزهفضٌىٍَخ فً انفهى انغًٍُبئً ثؾش يشزشن يع انذكزىسح عزساء يؾًذؽغٍ يُشىس فً يغهخ كهٍخ انزشثٍخ االعبعٍخ 2011

 وظٍفخ انًكبٌ انًُعضل فً انجُبء انفكشي نهشخصٍخ انعشالٍخ فً انًغهغم انزهفضٌىًَاالعُجً نىعذ اًَىرعبثؾش يُشىس فً يغهخ االكبدًًٌ كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ عبيعخ ثغذاد
2014

ثالثا :الخبرة العملٍت :
 .1يغبعذ يخشط – اراعخ صىد انغًبهٍش – ثشَبيظ صجبػ انخٍش ٌبعشاق
–  1986يخشط يغبعذ – رهفضٌىٌ انعشاق – انمُبح االونى – ثشَبيظ ثعذ
انشىق وانشىق –  1988- 1987يخشط ويعذ ثشَبيظ عطبء انشجبة –
رهفضٌىٌ انعشاق – انمُبح االونى – .1995- 1993
 .2يعذ ثشَبيظ عهشح انخًٍظ – رهفضٌىٌ انعشاق – انمُبح االونى – – 2000
. 2002
 .3يؤنف وعٍُبسٌغذ يغهغم دٍَب دٍَب ( افالو كبسرىٌ ) – اَزبط انذٌبس (فٍصم
انٍبعشي ) نصبنؼ لُبحart .
 .4يؤنف ويخشط اراعً نًغهغم (ؽكبٌبد اثى انغصىٌ – كبسرىٌ ) يُزظ
نصبنؼ ششكخ انشبكش عًبٌ – ٍَى يكغٍكى  /يُزظ يُفز اعزذٌىهبد ؽكًذ-
ثغذاد .
 .5يؤنف ويخشط اراعً نًغهغم (ؽكبٌبد االطفبل – كبسرىٌ ) نصبػ ششكخ
انشبكشعًبٌ – ٍَى يكغٍكى – يُزظ يُفز اعزذٌىهبد ؽكًذ – ثغذاد.
 .6يعذ ثشَبيظ اوساق يٍ انمهت – رهفضٌىٌ انعشاق – انمُبح االونى – 2003
 .7يخشط يغشؽٍخ (ٌىنٍىط لٍصش ثبنهغخ االَكهٍضٌخ ) نصبنؼ لغى انهغخ
االَكهٍضٌخ كهٍخ اَداة – انغبيعخ انًغزُصشٌخ 2001
 .8يخشط يغشؽٍخ )  (w.w.wثبنهغخ االَكهٍضٌخ نصبنؼ لغى انزشعًخ – كهٍخ
االداة – انغبيعخ انًغزُصشٌخ 2002
َ .9بلذ رهفضٌىًَ فً انصؾبفخ انعشالٍخ – يؾشس صاوٌخ هىايش رهفضٌىٍَخ فً
يغهخ انف ثبء يٍ 2003 – 1992
ثبؽش فً انزخصصبد انزهفضٌىٍَخ وثؾىس لٍبط انشأي وعضى فشٌك
.10
انجؾىس انُفغٍخ فً عبيعخ ثغذاد 1997 -1994

 .11يخشط وعٍُبسٌغذ عذد يٍ االفالو نصبنؼ وصاسح انصؾخ انعشالٍخ
(انىالع انصؾً فً انعشاق ثعذ 2006 – 2004 ) 2003
. .12يذٌش انجشايظ فً اراعخ صىد انغبيعخ 2005
 .13يذٌش اعالو كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ . 2005 – 1994
 .14عضى نغُخ رؾكٍى انُصىص نًهشعبٌ األطفبل انًغشؽً – 2004
2005
 .15عضى انهٍئخ االعزشبسٌخ إلراعخ انًشأح انعشالٍخ انزبثعخ نهجشَبيظ االًَبئً
نأليى انًزؾذح نهًشأح (اراعخ صىد انًؾجخ ) .2005

