
 المعلومات الشخصية

  عباس جخير كاظم االسم الثالثي

 Abbasjk20162216@gmail.com البريد االلكتروني 

 بكالوريوس الشهادة

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 علوم حاسبات االختصاص العام

 علوم حاسبات الدقيقاالختصاص 

  البحثية االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

     الماجستير

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

هوية الباحث 

 االلكترونية

 20/2/2019 يوم واحد التقني/العمارةالمعهد 

دورة معايير وضع 

 االسئلة

 18/2/2018 خمسة ايام المعهد التقني/العمارة

دورة ادارة الموارد 

 البشرية

 27/8/2018 ستة ايام المعهد التقني/العمارة

    

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 لحد االن 28/11/2016 العميد للشؤون االدارية والماليةمعاون 

 8/12/2016 2/5/2010 مدير مركز الحاسبة االلكترونية

 9/5/2010 28/12/2008 مقرر قسم انظمة الحاسوب

   



 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

ك   Investigation of Inductiveبحث مشتر

Energy Transmission Trough Contactless 

Transformer System 

  للهندسة الكهربائية  الجامعة التكنولوجية /المؤتمر العلم  
الثان 

 2011/نيسان/ 4

  

  

  

  

  

  

  

 المؤتمرات والندوات وغيرها(النشاطات ) المشاركات في 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 30/1/2017الجامعة التقنية الجنوبية في  المحاسبي الحكوميورشة عمل بالبرنامج 

تكليف بالقاء محاضرات في دورة اساسيات في تطبيق 

office 2016 

 28/2/2017-19المعهد التقني/العمارة من 

 20/8/2017الجامعة التقنية الجنوبية في  ورشة عمل خاصة بلجنة االسكان
 27/12/2017الجامعة التقنية الجنوبية في  مؤتمر تقويم االداء السنوي الثاني

 7/3/2018المعهد التقني/العمارة في  ورشة طرق نشر البحوث بالمجالت العلمية

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

 2017العمل في اللجان الدائمية  العمارةالمعهد التقني/ 7/1/2018 شكر وتقدير

 االشراف على البحوث الطالبية العمارةالمعهد التقني/ 9/5/2018 شكر وتقدير

 اعمال لجنة االسكان الفرعية رئيس الجامعة التقنية الجنوبية 30/5/2018 شكر وتقدير

 لجنة احتساب الشهادات مساعد رئيس الجامعة التقنية 8/1/2019 شكر وتقدير

 لجنة تحديث بيانات المنتسبين المعهد التقني/العمارة 15/5/2019 شكر وتقدير

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
 االولى تطبيقات الحاسوب

 االولى ++C مجة المهيكلة البر لغة

 الثانية Visual Basic البرمجة  لغة

 االولى اساليب البرمجة والخوارزميات

 

 االشراف على الدراسات العليا
 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب

    

   



    

    

 

 Name :            

Abbas J. khadhum 

Amara Technical Institute College / Institute : 

 Department : 

Computer Systems  

 Position :  

Ass. Dean 

 Degree :              

Ass. Lecturer 

 

 Other Affiliations : 

 E-mail :  

abbasjk20162216@

gmail.com 

 

Education 

 

 

 

 

Teaching Activities 
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Membership of Scientific Communities 

 

 

 

 

 

Scholarly and professional Academic Activities and 

Service 

 

 

 

 

 

 

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 

Type of Participation Organizer Title  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

   

   

   

   

   

Graduate Supervision 
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