
 السيرة العلمي

 
 معلىماث شخصيت 

 .: وفبء ربصى يحًس ثبقر انُزفً    االصـــى انرثبػً وانهقت

   Wafaa jassim Mohammad االصى ثبنهغخ االَكهٍزٌخ:

  .52/4/8691: تبرٌد انًٍـالز 

 يتزورخ .انحبنخ انزورٍخ :

 .5  ػـــــسز األوالز  :

 انسٌـــــــــــبَخ   :  يضهًخ .

 :  ػراقٍخ .    انزُضٍخ  

 انزُش :اَخى.

بخاريخ  909ط/ 7,بًىجب االير االداري انًرقى 61/6/6991حاريخ اول حعييٍ :

22/6/6991. 

  waffaa.jassim@gmail.com انجرٌس اإلنٍكتروًَ  :  

 االَكهٍزٌخ .انهغــبد انتً ٌزٍسٌهب  : انهغخ انؼرثٍخ ,انهغخ 

 انىظٍفٍخ :يسرس يضبػس /كهٍخ انفُىٌ انزًٍهخ /قضى انرظ وانزذرفخ .

 .81/88/5185انًؤرخ فً 2555االير انزبيؼً وتبرٌد انحصىل ػهى انهقت:ز.ع/

 ػُىاٌ انرصبنخ:تىظٍف انتقٍُبد انرقًٍخ انحسٌخخ فً تصًٍى االػالٌ انتزبري .

 رصًً يىصى.انًشرف انؼهًً ػهى انرصبنخ :أ.ز.اَتصبر 
المؤهـــــالث العلميت والشــــهـــاداث الحـــــاصل 

 علــــيهـــا:

 انترصص انزبيؼخ  انًؼهس \انزبيؼخ  تبرٌره انًــــؤهـــــم د

  فًُزثهىو  8
هٍئخ انًؼبهس  يؼهس االزارح 82/81/8668

 انفٍُخ 

 يحبصجخ 

 طجبػً  ز اثغس ربيؼخ كهٍخ انفُىٌ انزًٍهخ 51/7/5118 ثكبنىرٌىس تصًٍى  5

 طجبػً  ز اربيؼخ ثغس كهٍخ انفُىٌ انزًٍهخ 81/88/5185 يبرضتٍر تصًٍى  5
 -المىاد التي تم تذريسها في قسم الخط العربي :

 انضُخ  انًرحهخ  انًىاز انسراصٍخ  د

8 
 َظبو ,يجبزيء واصبصٍبد انحبصت االنكتروًَ 

 (WINDOWS 7)انـ

 5189-5182 االونى 

 5182 انخبًَ  (Microsoft Office ثرَبيذ)حبصجبد  5

 5182 انخبًَ –انخبنج  (Adobe Photoshop)ثرَبيذ انـ حبصجبد 5

 5189-5182 انخبًَ  -انراثغ (CorelDraw)ثرَبيذ انـتصًٍى ثبنحبصىة  4
 الذوراث:

 انجهت انًشرفت انًكاٌ انفخرة/انخاريخ اندوراث

اندورة انخاهيهيت انًركزة في عهىو   (6

 انحاصباث 

انجايعت  1/9/6997ونغايت61/1

 انًضخُصريت
انجايعت انًضخُصريت /قضى 

 عهىو انحاصباث 

 جايعت بغداد جايعت بغداد  61/5/6991في 2909 دورة طبع االصابع  (2

29ونغايت61/62/6999 دورة  االَخرَج  (9

/62/6999 

بغداد/االياَت انعايت جايعت  جايعت بغداد 

نهًكخبت انًركزيت /قضى انخعهيى 

 انًضخًر

َظاو دورة َظاو انرواحب انجديد/ (1

  excelاالكضم 

جايعت  6/9/2060بخاريخ 6116

 بغداد 

جايعت بغداد /يركز انحاصبت 

/انًكخب االصخشاري نُظى 

mailto:waffaa.jassim@gmail.com


انًعهىياث وانحاصباث 

 االنكخروَيت

جايعت  27/5/2061 في1551 دورة انهغت انعربيت وانقراٌ انكريى  (5

 بغداد 

 جايعت بغداد

 في 1115س/ 9 دورة صالحيت حدريش  (1

90/1/2061 

جايعت 

 بغداد

 كهيت انفُىٌ انجًيهت 

دورحي انخأهيم انخربىي  (7

 (671(وانهغت انعربيت)201)

ونغايت  2/9/2065يٍ 

بًىجب االير  67/9/2065

في  6197انجايعي ذي انعدد 

67/9/2065 

جايعت 

 بغداد 

جايعت بغداد/يركز انخطىير 

 وانخعهيى انًضخًر 

 
 اللجان المشارك فيها :  االشراف و

 انهزُخ  د
صُىاد 

 انًشبركخ 

 انهزُخ االيتحبٍَخ /كهٍخ انفُىٌ انزًٍهخ  8
5182 

5189 

 جبط ضهزُخ االَن 5
5182 

5189 

5 
وانًشبركخ ػهى ثحىث انطهجخ انًرحهخ انراثؼخ  االشراف

 جحىث ان يُبقشخ  هزُهنفً 
5182 

 نقاباث والعضىياث المشارك فيها :  لا

 انُقبثبد  د
صُخ 

  االَتضبة 

 5185 َقبثخ انفُبٍٍَ  8

 
 المشاركاث والمعارض 

 انًؼبرض  و
صُخ 

 انًشبركخ 

 5111 انتصًٍى انضُىي نقضى ًؼرض ان 8

  5185 انتصًٍى  انضُىي نقضى ًؼرضان 5
 البحىث  

 انجحىث   د
صُخ قجىل 

 انُشر 
 انؼسز  اصى انًزهخ  صُخ انُشر  

8 
انؼىايم انًؤحرح فً ػًهٍخ االزراك 

 ويؼطٍبتهب 
5185  5182 

يزهخ 

 االكبزًًٌ 
75 

5 
فً انرجراد انًؼرفٍخ وانًهبرٌخ تىظٍف 

 اَتبد انتصبيٍى انكرافٍكٍخ انؼبنًٍخ 
5182  5189 

يزهخ 

 االكبزًًٌ 
11 

 


