
 

 

 

 السيرة العلمية
 

 زينب يوسف داود : االسم الثالثي
 : اآلدابة ـــالكلي

 علم النفس:  القسم
 تدريسية : الوظيفية الحالية

 ماجستير : الشهادات الحاصل عليها
 العلوم اإلحصائية : التخصص العام

 إحصاء تطبيقي:  التخصص الدقيق
 اللغة االنكليزية : الخبرات اللغوية

 : مدرس اللقب العلمي
 الجامعة المستنصرية :الجهة المانحة 

 سنة 29 سنوات الخدمة الجامعية:
استخدام نماذج االنحدار إليجاد أهم العوامل المؤثرة في زمن بقاء  عنوان رسالة الماجستير:

 مرضى سرطان الدم
 /  عنوان رسالة الدكتوراه:

  رقم الهاتف:
 zainabassfor@uomustansiriyah.edu.iq   البريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

1 
 شكر وتقدير

الحصول على لقب المرأة 
 المتميزة

 رئيس الجامعة
 أمر جامعي 

 9236العدد/
 20/3/2012التاريخ

2 
 رشكر وتقدي

 للجهود المبذولة 
مساعد رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا والبحث العلمي
 أمر جامعي 

 31824العدد/

https://uomustansiriyah.edu.iq/


التاريخ  
14/12/2011 

3 

 شكر وتقدير 
بمناسبة وضع حجر األساس 

 للمدينة الجامعية الجديدة 
 

 رئيس الجامعة

 أمر جامعي 
 11308العدد/
 17/4/2014التاريخ 

4 

 شكر وتقدير 
في  اإلعمال داءأالتميز في 

احتفالية تخرج طلبة الجامعة 
 2013 -2012للعام الدراسي 

 دورة )التعايش والمحبة (

 رئيس الجامعة 

 أمر جامعي 
 28360العدد/

التاريخ 
27/10/2013 

5 
 شكر وتقدير

انجازات الجامعة للعام  إعداد
2013 

 رئيس الجامعة
 أمر جامعي 

 5081العدد/
 19/2/2014التاريخ 

6 
 قديرشكر وت

وطباعة وتنضيد دليل  إعداد
 الجامعة

 رئيس الجامعة
 أمر جامعي 

 10682العدد/
 15/4/2013التاريخ 

7 
 شكر وتقدير

 انجازات إحصائيات مهمة
 رئيس الجامعة

 أمر جامعي 
 37552العدد/

التاريخ 
/23/12/2012 

8 

 شكر وتقدير
المساهمة الفعالة في حفل 
تخرج طلبة الجامعة للعام 

 2011-2010الدراسي 
 دورة )بناة المستقبل(

 رئيس الجامعة

 أمر جامعي 
 27213العدد/
 25/3/2011التاريخ 

9 
 شكر وتقدير

 إعداد اإلحصاء الجامعي 
 رئيس الجامعة

 أمر جامعي 
 20777العدد/
 28/8/2011التاريخ 



 شكر وتقدير  10
 إعداد تقرير اإلدارة السنوي 

 رئيس الجامعة
 أمر جامعي 

 17684العدد/
 26/7/2010تاريخ ال

11 

 شكر وتقدير 
انجاز التقرير الخاص بنتائج 
تقويم االداء الشامل للجامعة 

-2013-2012للسنوات )
2014) 

 رئيس الجامعة

 أمر جامعي 
 19323العدد/
 27/7/2015التاريخ 

 

  Ic3 certiportالحصول على شهادة  12

13 

 وتقدير شكر
المساهمة العلمية المتميزة في 

ؤتمر العلمي الدولي الم أعمال
واالقتصاد  اإلدارةالثاني لكلية 

 في جامعة كربالء

 رئيس جامعة كربالء

 أمر جامعي 
 836العدد/

 8/5/2010التاريخ /

14 

 شهادة تقديرية
للمشاركة الفعالة في المؤتمر 

القطري الثاني للعلوم 
 اإلحصائية

 جامعة الموصل

 رئيس جامعة الموصل

16/10/2001 

 رئيس الجامعة المستنصرية للجهود المتميزة  وتقديرشكر  15
 في 15172

29/5/2019 
 

16 
شكر وتقدير للجهود المبذولة 
في ورشة عمل النشر على 

 الصفحات االلكترونية
 عميد كلية االداب

 في 1419
6/2/2020 

شكر وتقدير لالنجازات التي  17
 حققتها الكلية

 عميد كلية االداب
 في 9298

19/12/2019 
 

 في 7874 عميد كلية االدابر وتقدير لالنجازات شك 18



المتحققة للكلية في مذكرات 
 التفاهم

5/11/2019 

19 
شكر وتقدير لمعالجة حاالت 

 السيد وزير التعليم العالي الطلبة
في  14607

3/7/2019 

شكر وتقدير لجهود اللجنة  20
 االمتحانية

 في  1452 رئيس الجامعة
16/1/2019 

21 
جهود المتميزة شكر وتقدير لل

في مؤتمر علم النفس وعلم 
 االنثروبولوجيا واالجتماع

 اآلدابعميد كلية 
3909 

13/6/2018 

 

 
 
 

  الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

     
 

 : البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 

استخدام نماذج االنحدار 
إليجاد أهم العوامل المؤثرة 

في زمن بقاء مرضى 
 سرطان الدم

 جامعة الموصل

أ.م. منعم عزيز 
 محمد

م.م زينب يوسف 
 داود

2001 

2 
تقدير دالة البقاء لتوزيع 

Rayleigh    بطريقة
 االنحدار

مجلة كلية االدارة 
/  واالقتصاد
الجامعة 

 2004 زينب يوسف داود



 المستنصرية 
العدد الثالث 

لخمسون وا
2004 
 

3 
بقاء المقارنة بين دالتي 
 تتوزعان اسيا  

مجلة كلية االدارة 
واالقتصاد 
/الجامعة 
 المستنصرية

العدد الستون 
2006 

 2006 زينب يوسف داود

4 

مقارنة بين الطريقة التقليدية 
classical method 
وطريقة تحليل الطيف 
spectral analysis  

لتكيفي عند وجود التمهيد ا
 outlierقيم شاذة 

values 

جامعة بغداد / 
 اإلدارةكلية 

 واالقتصاد
 

 م.طاهر ريسان
م.م زينب يوسف 

 داود
2006 

5 
استخدام االساليب 

الالمعلمية لتقدير الدالة 
 التميزية 

جامعة القادسية / 
كلية االدارة 
 واالقتصاد

 ريسان طاهر.م
 يوسف زينب م.م

 داود
2008 

6 
انماط العوائل العراقية دراسة 

باستخدام التحليل العنقودي 
 وقياس االبعاد المتعددة

جامعة كربالء 
/كلية اإلدارة 
 واالقتصاد 

المؤتمر العلمي 
الدولي الثالث 

)المؤتمر العلمي 
 السادس(

أ.م.د.نادية هاشم 
 النور

م.مهدي وهاب 
 نصر هللا

 م.زينب يوسف 
  داود

 

10-11 
/5/2011 

7 
ليل المميز استخدام التح

لتحديد اهمية العوامل 
مجلة كلية 

 الرافدين الجامعة
 م.طاهر ريسان
م.زينب يوسف 

2011 



المؤثرة على المصابين 
بمرض اليرقان لالطفال 

 حديثي الوالدة

 27العدد 
 2011سنة 

 داود

8 
دراسة وتحديد اهم العوامل 
 المؤثرة في حاالت الطالق

مجلة كلية االدارة 
/ واالقتصاد 

 كربالءجامعة 

م. زينب يوسف 
 داود

2019 

9 
القلق لدى النساء الحوامل 

 من جراء جائحة كورونا

المؤتمر العلمي 
االفتراضي الدولي 

االول لجائحة 
كورونا /كلية 

 اآلداب

 2020آيار م.زينب يوسف 

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

    

 

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية: 

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث  ت
 العمل المقدم للنشر العمل قيد اإلنجاز العلمية

    

 
 
 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت



 2005 - 2001 مبادئ اإلحصاء 1

   2019-2005 ات اساسيات الحاسب 2

 2021-2020 االحصاء االستداللي 3

 

 التدريبية: الدورات 

واسم المؤسسة التي أجرت  اسم التدريب ت
 السنة المكان التدريب

1 
دورة التأهيل 
 التربوي  

الجامعة المستنصرية / كلية 
 التربية

وحدة تطوير 
طرق 

التدريس 
والتدريب 
 الجامعي 

2001 

2 
دورة تاهيلية 

لدراسات لطلبة ا
 العليا

مركز  الجامعة المستنصرية  
الحاسبة 
 االلكترونية

1999 

3 

التخطيط 
 االستراتيجي

وضمان الجودة 
  للتعليم العالي

دولة  البنك الدولي
االمارات 
العربية 
 المتحدة 
الجامعة 
االمريكية 
 /الشارقة

2012 

4 
مشروع رسائل 
 التنمية الذاتية

 كلية العلوم آفاق اإلبداع
16/4/2014 

5 
تنمية مهارات 
التفكير في 

عملية التخطيط 

المؤسسة العربية للتدريب 
واالستشارات والتحكيم /جمهورية 

 مصر العربية 

 لبنان /
 8/12/2010-2/12 بيروت



 االستراتيجي 

6 

هجرة امنة حول 
المنهجيات 
والمبادئ 
التوجيهية 

 لبحوث الهجرة 

 ربيلأ المنظمة الدولية للهجرة 
23/11-
26/11/2015 

 
 

7 
الصف 
 االلكتروني

الجامعة  مركز ابن سينا
 المستنصرية

 1804العدد /
 18/9/2019التاريخ/

ترحيل اسماء  8
 الطلبة

كلية االداب  وحدة ابن سينا
/ الجامعة 
 المستنصرية

 7125العدد / 
 15/11/2018التاريخ

9 
طبيعة عمل 

الشيت 
 االلكتروني

كلية االداب  وحدة ابن سينا 
/ الجامعة 
 المستنصرية

 700العدد /
التاريخ / 

23/1/2019 

10 
رفع صيانة 

اللجان 
 االمتحانية 

كلية االداب  شعبة التعليم المستمر
/ الجامعة 
 المستنصرية

 6811العدد / 
التاريخ / 

6/11/2018 

11 
معايير وضع 

االسئلة 
 االمتحانية

كلية االداب  شعبة التعليم المستمر
/ الجامعة 
 المستنصرية

 3208/العدد 
التاريخ / 

10/5/2018 

الية النشر على  12
 نظام ابن سينا

كلية االداب  وحدة ابن سينا
/ الجامعة 
 المستنصرية

 6202العدد /
التاريخ 

/11/10/2018 

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية ت



 سنوات 6        مدير قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة 1

2 
ضمان الجودة في الجامعة  عضو مجلس

 المستنصرية

 أمر جامعي 
 26420العدد/
 12/9/2012التاريخ/

 

 :اللجان المشارك بها 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

1 
ملف عن الجامعة  إعداد

  أقسامها وكلياتها ومراكزها و

الملف باللغة العربية  إعداد
 واالنكليزية

 أمر جامعي 
 3885العدد/

 11/2/2010اريخ/الت

 لجنة تحضيرية  2
تهيئة لالحتفال بالجامعة 
 بمناسبة مرور خمسون عام

 أمر جامعي 
 19662العدد/
 26/6/2012التاريخ/

تطبيق نظام البصمة  3
 االلكترونية

 أمر جامعي  والمتابعة اإلشراف
 28396العدد/
 1/10/2012التاريخ/

 لجنة تحقيقيه 4
مالبسات الشهادات 

 وظفالدراسية لم
 أمر جامعي 

 1013العدد/
 26/3/2013التاريخ /

5 
آلية موحدة إلعداد خطة 

 القبول

 أمر جامعي  اعتماد إلية 
 1065العدد/
 1/4/2013التاريخ/

 إعداد الهيكل التنظيمي 6
إعداد الهيكل التنظيمي 
لرئاسة الجامعة وكلياتها 

 ومراكزها

 أمر جامعي 
 1505العدد/
 6/5/2013التاريخ/

7 
متطلبات تنظيم احتفالية  تهيئة

تخرج طلبة الجامعة 
 أمر جامعي  تهيئة متطلبات االحتفالية

 2627العدد/



 29/8/2013التاريخ/ المستنصرية

 لجنة إعداد دليل الخريجين 8
إعداد دليل الجامعة 

 للخريجين
 أمر جامعي 

 22966العدد/
 3/9/2013التاريخ/

9 
تنفيذ ومتابعة اإلستراتيجية 

 بية والتعليمالوطنية للتر 

 أمر جامعي  متابعة وتنفيذ
 1560العدد/

 12/5/2013التاريخ/

 2013انجازات الجامعة للعام  10
دليل بانجازات  إعداد

 الجامعة
 أمر جامعي 

 العدد/
 التاريخ///

 دراسة مقترح استحداث قسم 11
دراسة مقترح استحداث قسم 
 يعنى بالتدريب الصيفي 

 أمر جامعي 
 935العدد/

 6/3/2014خ/التاري

االشراف على االحتفال بعيد  12
 تأسيس الجامعة

 أمر جامعي  على االحتفالية اإلشراف
 1353العدد/
 9/4/2014التاريخ/

13 
على احتفالية تخرج  اإلشراف

 الجامعة

 أمر جامعي  اإلشراف على االحتفالية
 2414العدد/

 10/7/2014التاريخ/

14 
  استالم معامالت البعثات            

 الزماالت وتدقيقها و

 أمر جامعي  استالم المعامالت وتدقيقها 
 3547العدد/

 23/9/2014التاريخ/

15 

مناقشة توفير المستلزمات 
المادية والبشرية وجدوى فتح 
قسم اللغة الفرنسية في كلية 

 التربية

 أمر جامعي  مناقشة توفير المستلزمات
 3711العدد/

 2014/ 10/ 2التاريخ /

16 
ة وثيقة اإلستراتيجية مراجع 

الوطنية للتنوع البيولوجي في 
 أمر جامعي  مراجعة الوثيقة 

 3757العدد/



 13/10/2014التاريخ/ العراق

 لجنة تحقيقيه   17
 

 تحقيقيه
 أمر جامعي 

 772العدد/
 19/2/2016التاريخ /

18 
إعداد وتنضيد وطباعة دليل 

 الجامعة

إعداد دليل تعريفي 
راكزها بالجامعة وكلياتها وم
 و أقسامها 

2013 

19 

انجاز التقرير الخاص بنتائج 
الشامل للجامعة  األداءتقويم 

-2013-2012للسنوات )
2014) 

 2015 التقرير إعداد

20 

مناقشة توفير المستلزمات 
المادية والبشرية وجدوى فتح 
قسم اللغة الفرنسية في كلية 

 التربية 

 3711العدد / لجنة
 2/10/2014في 

21 

ة المالية واالدارية اللجن
للمؤتمر الدولي االول الموسوم 
ب )االنسان العراقي واعادة 

 البناء(

 808العدد /  لجنة مالية وادارية 
 31/1/2018التاريخ  

 لجنة غيابات 22
لجنة غيابات للعام 

2017/2018 
 159العدد / 

7/1/2018 

 لجنة امتحانية  23
لجنة امتحانية الدراسات 

 االولية
 521 العدد /

 22/1/2018التاريخ 

 لجنة التصحيح االلكتروني 24
لجنة مركزية للتصحيح 

 االلكتروني
 2826العدد / 

 25/4/2018التاريخ 

25 
لجنة تسجيل المقررات وارشاد 

 الطلبة
 3138العدد / لجنة تسجيل مقررات

 15/4/2019التاريخ/ 

 6509العدد /  عضو ارتباط  لجنة ابن سينا 26



 18/9/2019التاريخ/

 لجنة البرنامج الحكومي 27
 4588العدد /  تنفيذ البرنامج الحكومي

11/6/2019 

 لجنة متابعة غيابات الطلبة 28
 7133العدد /  متابعة غيابات الطلبة

 15/11/2018التاريخ / 

 تحانات لجنة ام 29
 521العدد /  لجنة االمتحانات النهائية

 22/1/2018التاريخ /

 3120العدد /  عضو ارتباط ابن سينالجنة ارتباط مع  30
 6/5/2018التاريخ / 

 لجنة ابن سينا 31
 5908العدد /  عضو ارتباط

 30/9/2018التاريخ 

 2019 لجنة االمتحانات النهائية لجنة امتحانية 32
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Name of the award, grants 

and honor 
Donor the year 

1 

Acknowledgment 

Obtaining the title of 
Distinguished Woman 

University's 
president 

University 
order 

Number / 
9236 

Date 
3/20/2012 

2 

Acknowledgment 

Of the efforts made 

  

Assistant President 
of the University 
for Postgraduate 

Studies and 
Scientific Research 

University 
order 

Number / 
31824 

The date is 
12/14/2011 

3 

Acknowledgment 

On the occasion of laying the 
foundation stone for the new 

university city 

  

University's 
president 

University 
order 

Number / 
11308 

The date 
4/17/2014 

mailto:zainabassfor@uomustansiriyah.edu.iq


4 

Acknowledgment 

Excellence in 
the performance of 

the realization of the festive 
graduated university students 

for the academic year 2012 -
 2013 

Course (Coexistence and 
Love) 

University's 
president 

University 
order 

Number / 
28360 

The date 
10/27/2013 

5 

Acknowledgment 

Preparing the university's 
achievements for the year 

2013 

University's 
president 

University 
order 

Number / 
5081 

The date 
2/19/2014 

6 

Acknowledgment 
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typesetting the university 

guide 

University's 
president 

University 
order 
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10682 

The date 
4/15/2013 

7 

Acknowledgment 

Achievements are important 
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University's 
president 

University 
order 

Number / 
37552 

Date 
12/23/2012 

8 

Acknowledgment 

Effective participation in the 
graduation ceremony of 

university students for the 

University's 
president 

University 
order 

Number / 
27213 



academic year 2010-2011 

Course (Builders of the 
Future) 

The date 
3/25/2011 

9 

Acknowledgment 

Preparation of university 
statistics 

University's 
president 

University 
order 

Number / 
20777 

Date 
08/28/2011 

10 

Acknowledgment 

Preparing the annual 
management report 

University's 
president 

University 
order 

Number / 
17684 

The date is 
7/26/2010 

11 

Acknowledgment 

Completion of the report on 
the results of the 

comprehensive performance 
evaluation of the university for 
the years (2012-2013-2014) 

University's 
president 

University 
order 

Issue / 19323 

The date is 
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12 Get certified Ic3 certiport   

13 

Thanks and appreciation 

The distinguished scientific 
contribution to the work of the 

Second International Scientific 
Conference of the Faculty 

of Management and 
Economics at the University 

of Karbala 

President of 
Karbala University 

University 
order 

Number / 836 

Date / 
5/8/2010 

14 A certificate of appreciation President of the October 16, 



To participate actively in the 
Second National Conference 

on Statistical Sciences 

University of Al Mosul 

University of Mosul 2001 

15 
Thanks and appreciation for 

the distinguished efforts 

President of Al-
Mustansiriyah 

University 

15172 in 

29 /5/2019 

  

16 

Thanks and appreciation for 
the efforts made in the 
electronic publishing 

workshop 

Dean of the 
College of Arts 

1419 at 

6 /2/2020 

17 

Thanks and 
appreciation for the college's 

achievements 

Dean of the 
College of Arts 

9298 in 

19 /12/2019 

  

18 

Thanks and appreciation for 
the college's achievements in 

the MoUs 

Dean of the 
College of Arts 

7874 in 

5 /11/2019 

19 
Thanks and appreciation for 

handling students' cases 

Mr. Minister of 
Higher Education 

14607 On 
3/7/2019 

20 

Thanks and appreciation for 
the efforts of 

the examination committee 

University's 
president 

1452 in 

16/1/2019 

21 

Thanks and appreciation for 
the distinguished efforts at 

the Conference on 
Psychology, Anthropology 

and Sociology 

Dean of the 
College of Arts 

3909 

13/6/2018 

  

  

  



  

        Completed works - authored and translated books: 

n. The title of the book 
Place of 

publication 
publisher the year 

          

  

 Published scientific research: 

n. Research Title 
Place of 

publication 
publisher 

the 
year 

1 

Using regression 
models to find the 

most important 
factors affecting 
survival time of 

leukemia patients 

University of 
Al- Mosul 

Prof.Monem Aziz 
Mohammed 

Zainab Yousif 
Dawood 

2001 

2 

Estimation of the 
survival function of a 

distribution Rayleigh   
Regression method 

Journal of the 
College of 

Administration 
and 

Economics / 
Al-

Mustansiriyah 
University 

Fifty-third 
issue 2004 

  

Zainab Yousif 
Dawood 

2004 

3 

Comparison of 
two exponentially 

distributed 

Journal of the 
College of 

Administration 

Zainab Yousif 
Dawood 

2006 



survival functions and 
Economics  /

Al-
Mustansiriyah 

University 

60th Issue 
2006 

4 

Comparison of the 
traditional 

method classical 
method And the 

method of spectrum 
analysis spectral 

analysis Adaptive 
preamble when 

outliers are 
present outlier values 

University of 
Baghdad / 
College 

of 
Administration 

and Economics 

  

M.tahir Resan 

Zainab Yousif 
Dawood 

2006 

5 

Use nonparametric 
methods to estimate 

the discriminative 
function 

Al-Qadisiyah 
University / 
College of 

Administration 
and Economics 

Taher Raisan 

 Zainab Yousif 
Dawood 

2008 

6 

Study the patterns of 
Iraqi families using 
cluster analysis and 
multi-dimensional 

measurement 

University of 
Karbala / 
College of 

Administration 
and Economics 

The third 
international 

scientific 
conference 

Prof. 
Nadia Hashem Al-
Nour 

M. Mahdi Wahab 
Nasrallah 

Zainab Yousif 

  

10-11 
 /
5/

2011 



(the sixth 
scientific 

conference) 

7 

Use distinctive 
analysis to determine 

the importance 
of factors affecting 

people with 
jaundice for 

children newborns 

Al-Rafidain 
University 

College Journal 

Issue 27 

2011 year 

 Resan tahir 
Zainab Yousif 

Dawood 

2011 

8 

Study and determine 
the most important 
factors affecting 
divorce cases 

Journal of the 
College of 

Administration 
and 

Economics  /
University of 

Karbala 

Zainab Yousif 
Dawood 

2019 

9 
Anxiety among 

pregnant women due 
to the Corona 

pandemic 

The First 
International 

Virtual 
Scientific 

Conference on 
the Corona 
Pandemic / 

College of Arts 

Zainab Yousif  May 
2020 

  

         Conferences and seminars ( research paper/Lecture ) : 

n. 
Name of the conference and 

seminar 
Venue the year 

        

  



 Works in progress - Authored and translated books and 
scientific research : 

n. 

Title of authored and 
translated books and 
scientific research 

Work is in 
progress 

Work 
submitted for 
publication 

        

  

  

  

         Teaching experiences   

n. 
The name of the teaching 

subject 
the year 

1 Principles of Statistics 2001 - 2005 

2 Computer basics 2005 – 2019 

 Inferential statistics  

  

 Training courses : 

n. Name of the training 

And the 
name of 

the 
institution 

that 
conducted 

the 
training 

Place the year 

1 
Educational qualification 

course  

Al-
Mustansiriy

Teaching 
Methods and 

2001 



ah 
University / 
College of 
Education 

University 
Training 

Development 
Unit 

2 
Course qualification for 

postgraduate students 

  
Mustansiriy

ah 
University 

Electronic 
Calculator 

Center 
1999 

3 

Strategic planning and 
quality assurance for 

higher education 

The World 
Bank 

United Arab 
Emirates 

American 
University / 

Sharjah 

2012 

4 
Self-Development 

Letters Project 

Prospects 
for creativity 

College of 
Science 

4/16/2014 

5 

Development of thinking 
skills in the strategic 

planning process 

The Arab 
Foundation 
for Training, 
Consulting 

and 
Arbitration / 

Arab 
Republic of 

Egypt 

Lebanon 
/ Beirut 

2  /12-8  /
12/2010 

6 

Safe Migration on 
methodologies and 

guidelines for migration 
research 

Internationa
l 

Organizatio
n for 

Migration 

Arebel  23  /11-26  /
11/2015 

  

  

7 Electronic class 
Avicenna 
Center 

Mustansiriyah 
University 

Number / 
1804 



Date / 
9/18/2019 

8 
Deportation of students' 

names 

Avicenna 
unit 

College 
of Arts  /Al-

Mustansiriyah 
University 

Number / 
7125 

The date 
is 11/15/

2018 

9 
The nature of the 

electronic sheet work 

Avicenna 
unit 

College 
of Arts  /Al-

Mustansiriyah 
University 

Number / 
700 

Date: 
01/23/2019 

10 

Lifting the maintenance 
of examination 

committees 

Division of 
Continuing 
Education 

College 
of Arts  /Al-

Mustansiriyah 
University 

Number / 
6811 

Date / 
6/11/2018 

11 

Criteria for 
developing exam 

questions 

Division of 
Continuing 
Education 

College 
of Arts  /Al-

Mustansiriyah 
University 

Number / 
3208 

Date / 
5/10/2018 

12 
Publishing mechanism 
on the Ibn Sina system 

Avicenna 
unit 

College 
of Arts  /Al-

Mustansiriyah 
University 

Number / 
6202 

Date / 
11/10/2018 

  

 The administrative positions : 

n. Administrative positions Cost period 

1 
Director of Studies, Planning 
and Follow-up Department 

       6 years 

2 Member of the Quality University order 



Assurance Council at Al-
Mustansiriyah University 

Number / 26420 

Date / 9/12/2012 

  

       Participating committees: 

n. Name of the committee 
tasks of the 
Committee 

The period 
of work of 

the 
committee 

1 

Preparing a file about the university 
and its colleges, centers 

and departments 

Preparing the file in 
Arabic and English 

University 
order 

Number / 
3885 

Date / 
11/2/2010 

2 Preparatory Committee 

Preparation for the 
university's celebration 

of the fiftieth 
anniversary 

University 
order 

Issue / 
19662 

Date / 
6/26/2012 

3 
Apply the electronic fingerprint 

system 

Supervision 
and follow-up 

University 
order 

Issue / 
28396 

Date: 
01/10/2012 

4 Investigative Committee 

The circumstances of 
the academic 

certificates of an 
employee 

University 
order 

Number / 
1013 



Date: 
3/26/2013 

5 
Standardized mechanism for 
preparing the admission plan 

Adoption to it University 
order 

Number / 
1065 

Date: 
1/4/2013 

6 
Preparing the organizational 

structure 

Preparing the 
organizational 

structure for the 
presidency of the 

university, its colleges 
and centers 

University 
order 

Number / 
1505 

Date: 
5/6/2013 

7 

Preparing the requirements for 
organizing a graduation ceremony 

for Al-Mustansiriyah University 
students 

Create ceremonial 
requirements 

University 
order 

Number / 
2627 

Date / 
8/29/2013 

8 
Committee for preparing the 

graduate guide 

Preparing university 
guide for graduates 

University 
order 

Number / 
22966 

Date / 
3/9/2013 

9 
Implementation and follow-up of 

the National Education Strategy 

Follow up and 
implementation 

University 
order 

Number / 
1560 

Date / 



5/12/2013 

10 
University achievements for the year 

2013 

Preparing a guide 
to the university's 

achievements 

University 
order 

the number/ 

Date/// 

11 
Study a proposal to create a 

department 

Study a proposal to 
create a department 

concerned with 
summer training 

University 
order 

Number / 
935 

Date: 
3/6/2014 

12 
Supervising the celebration of the 

university’s founding day 

Supervising the 
ceremony 

University 
order 

Number / 
1353 

Date: 
4/9/2014 

13 
Supervising the university graduation 

ceremony 

Supervising 
ceremonial 

University 
order 

Number / 
2414 

Date 
7/10/2014 

14 

Receive 
and audit scholarship and fellowship

 transactions 

Receive and audit 
transactions 

University 
order 

Number / 
3547 

Date / 
9/23/2014 

15 Discussing the provision of material Discuss the provision University 



and human requirements and the 
feasibility of opening the French 

Language Department in the College 
of Education 

of supplies order 

Number / 
3711 

Date: 
10/2/2014 

16 

Review the National 
Biodiversity Strategy Document for 

Iraq 

Document review University 
order 

Number / 
3757 

Date / 
10/13/2014 

17 Investigative Committee 

  

Realizable 

University 
order 

Number / 
772 

Date 
2/19/2016 

18 
Preparing, typesetting and printing 

the university guide 

Preparing an 
introductory guide to 
the university and its 

colleges, centers and 
departments 

2013 

19 

Completion of the report on the 
results of 

the comprehensive performance 
evaluation of the university for the 

years 2012-2013-2014)) 

Report preparation 2015 

20 

Discussing the provision of material 
and human requirements and the 
feasibility of opening the French 

Language Department in the College 

A committee Number / 
3711 

On 
10/2/2014 



of Education 

21 

The Financial and Administrative 
Committee of the First International 
Conference entitled (Iraqi People 

and Reconstruction) 

Financial and 
administrative 

committee 

Number / 
808 

The date is 
1/31/2018 

22 Absences Committee 

Absences Committee 
for the year 
2017/2018 

Issue / 159 

7/1/2018 

23 Examination committee 

Preliminary 
studies examination 

committee 

Number / 
521 

The date is 
01/22/2018 

24 Electronic Correction Committee 

Central committee for 
electronic correction 

Number / 
2826 

The date 
4/25/2018 

25 
Committee for Course Registration 

and Student Advising 

Courses Registration 
Committee 

Number / 
3138 

Date / 
4/15/2019 

26 Avicenna Committee 

Link member Number / 
6509 

Date / 
9/18/2019 

27 Government Program Committee 

Implementation of the 
government program 

Issue / 
4588 

11/6/2019 

28 
Student Absences Follow-up 

Committee 

Follow up on students' 
absences 

Number / 
7133 

Date / 



11/15/2018 

29 Committee or exams 

Final Examinations 
Committee 

Number / 
521 

Date / 
01/22/2018 

30 Liaison Committee with Avicenna 

Link member Issue / 
3120 

Date / 
6/5/2018 

31 Avicenna Committee 

Link member Issue 
/ 59/08 

The date 
9/30/2018 

32 Examination committee 
Final Examinations 

Committee 

2019 

  

 

 


