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 ------------------------------------اإلداريةو العلمية اخلالصة------------------------------------ 

 . أستاذ أمن المعلومات واألمن السيبراني ➢

 . اإللكترونيعضو الفريق الوزاري للتحول الرقمي والتعليم   ➢

 المستنصرية.في الجامعة   م كلية العلو  عميد ➢

 مديرا لقسم ضمان الجودة في رئاسة الجامعة المستنصرية.  ➢

 معاون عميد معهد المعلوماتية للدراسات العليا/التعليم العالي والبحث العلمي.  ➢

 المعلومات في الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية. مدير مركز تكنولوجيا  ➢

 مدير قسم البعثات والعالقات الثقافية في الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية.  ➢

 

 الشخصية البطاقة

 بشار مكي نعمة صالح العيساوي  األستاذ الدكتور: االسم الكامل

 1974- : الديوانيةالتولد

 bmn774@gmail.com: البريد اإللكتروني

 @@@@0771535 :رقم الموبايل

 كلية العلوم  -: الجامعة المستنصريةمكان العمل
 

 ---------------------------------------- الشهادات اجلامعية----------------------------------------  

 .اطروحة الدكتوراه في تخصص امن المعلومات  2005 دكتوراه من الجامعة التكنولوجية

 . االصطناعيرسالة الماجستير في انظمة الذكاء  1999.  من الجامعة التكنولوجية ماجستير

 . علوم الحاسوب البكالوريوس في  1996. كلية المنصور الجامعةمن  بكالوريوس
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 ------------------------------------------ خربات العمل------------- ---------------------------

 عميد كلية العلوم
 الجامعة المستنصرية

2018 – 2019 

 . عميدا لكلية العلوم المستنصرية،في رئاسة الجامعة  عملت

 

 الجودة واالعتماد األكاديمي مدير قسم ضمان  
 الجامعة المستنصرية

2012 – 2018  

الجودة    عملت ضمان  لقسم  مديرا  المستنصرية،  الجامعة  رئاسة  في 

 األكاديمي. واالعتماد

 

 مدير قسم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
 الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية

2009 – 2010 

عملت في الهيأة العراقية للحاسوب والمعلوماتية مديرا لضمان الجودة  

عودة    واالعتماد قانون  حسب  العراق  خارج  من  عودتي  بعد  األكاديمي 

 الكفاءات العراقية. 

 مدير مركز تكنولوجيا المعلومات
 الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية

2009 – 2010 

والمعلوماتية   للحاسوب  العراقية  الهيأة  في  لمركزعملت   مديرا 

 . تكنولوجيا المعلومات اضافة الى كوني مدير لضمان الجودة في وقتها

 فرع هندسة البرمجيات 
 جامعة األسراء الخاصة/ األردن 

2007 – 2008 

 عملت في جامعة األسراء الخاصة في األردن. 

 والعالقات الثقافيةمدير قسم البعثات 
 الهيئة العراقية للحاسوب والمعلوماتية

2003 – 2005 

لقسم   عملت مديرا  والمعلوماتية  للحاسوب  العراقية  الهيئة  في 

 العالقات الثقافية. 

 

 ------------------------- والدورات والشهادات الدولية عضوية اجلمعيات-------------------------

 العلمية العراقية للحاسوب الجمعية 
 العراق 

 . للحاسوب العراقية عضوا في الجمعية العلمية

IEEE- IRAQ BRANCH 
 العراق 

 فرع العراق.  واإللكترونياتعضوا في معهد مهندسي الكهرباء 

 الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات 
 العراق 

 المعلومات.عضوا في الجمعية العراقية لتكنولوجيا 

 الهيئة العراقية لخبراء التكنولوجيا
 لندن

رئيس فريق التعليم اإللكتروني في الهيئة العراقية لخبراء  

 التكنولوجيا 

 التنمية البشرية مدرب 
 

 حصلت على شهادة دولية كمدرب تنمية بشرية. 

 دورة بناء القدرات 
 األردن 

دورة   في  مشارك  كنت  الدولي،  البنك  دورات  التي  ضمن  القدرات  بناء 

 عقدها البنك الدولي في األردن. 

 دورة ادارة التغيير 

 األردن 

التي   التغيير  ادارة  دورة  في  مشارك  كنت  اليونسكو،  دورات  ضمن 

 عقدتها المنظمة في األردن. 

 والتأهيل في القطاع الخاص  االندماج دورة 

 األمارات العربية 

 . بيظاألمريكية، الدورة التدريبية التي عقدت في ابو  IREXمع منظمة 

 دورة تدريبية حول استراتيجية التعليم العالي

 األردن 

مشاريع    أحدكنت   تطبيق  حول  تدريبية  دورة  في  المشاركين 

 استراتيجية التعليم العالي التي عقدها البنك الدولي في األردن. 

 دورة تمكين وتطوير التعليم 

 جمهورية الصين الشعبية 

 هذه الدورة كانت في جمهورية الصين حول تطوير التعليم والتعلم. 
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 -------------------------------------- جلان -مهام -مساهمات --------------------------------------

 الفرتة الزمنية  مكان العمل  جلان  -مهام ادارية  -مسامهات ت 
 2010 رائسة اجلامعة املستنصرية  (20جلان داخلية عدد ) او رئيس  عضو 1

 2010 جهاز األشراف والتقومي العلمي -الوزارةمركز  واالعتماد عايري اجلودة  ملعضو اللجنة الوزارية  2

 2014-2013 جهاز األشراف والتقومي العلمي -مركز الوزارة عضو اللجنة الوزارية لتحديد العيبء التدريسي  3

 2013-2012 مع اجلامعة التكنولوجية   -مركز الوزارة اإللكرتونية عضو اللجنة الوزارية ملعايري اجلامعة  4

 2012-2011 كلية العلوم   – اجلامعة املستنصرية  حترير جملة علوم املستنصرية عضو هيئة  5

 2011-2010 كلية العلوم   – اجلامعة املستنصرية  واالعتماد عضو اللجنة املركزية لضمان اجلودة  6

 2010-2009 مع هيئة التعليم التقن – مركز الوزارة  رئيس اللجنة الوزارية اداء هيئة التعليم التقن  7

 اخلاص   441كلية تكنولوجيا املعلومات لغاية عوديت ضمن قرار   –كنت اعمل تدريسيا يف جامعة األسراء اخلاصة    2005منذ  
 اتريخ عوديت للعراق  2009 يف بعودة الكفاءات العراقية 

 2005-2003 واملعلوماتية اهليئة العراقية للحاسوب  عضو جملس اهليئة العراقية للحاسوب واملعلوماتية  8

 2003-1999 كلية الرافدين اجلامعة  عضو يف جملة كلية الرافدين اجلامعة  9

 2003-1999 كلية الرافدين اجلامعة  نظم املعلومات احلاسوبية -عضو جملس قسم 10

 2006-2005 األردن  -جامعة األسراء اخلاصة  اإللكرتونية رئيس جلنة تطوير املكتبات  11

 2007-2006 األردن  -جامعة األسراء اخلاصة  جلنة تطوير املناهج الدراسية عضو  12

 2008-2007 األردن  -جامعة األسراء اخلاصة  عضو جملس التنسيق مع سوق العمل األردن  13

 2008- 2007 األردن  – جامعة األسراء اخلاصة  اإللكرتونية عضو برانمج متكني للحوكمة  14

 2008-2007 األردن  – جامعة األسراء اخلاصة  اعتماد مؤسسات التعليم العال منسق يف هيئة  15

 2010-2009 العراق -اهليأة العراقية للحاسوب واملعلوماتية عضو جملس معهد املعلوماتية للدراسات العليا  16

 

 روابط نتواجد بها 

• https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/profile.php?id=1873  

• https://scholar.google.com/citations?user=3svfTd8AAAAJ  

• https://publons.com/wos-op/researcher/1292855/bashar-m-nema/  

• https://www.researchgate.net/profile/Bashar_Nema2  
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