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 PERSONAL SUMMARY: 

  

ASSISTANT LECTURE IN AL-MUSTANSIRIYAH UNIVERSITY, I AM TEACHING COMPUTING AND 

MEDICAL PHYSICS, and I do some administrative works. 

  

 Name 

 Date Of Birth 

 Gender 

 Scientific Title 

 

 Address 

      

 

 

 

 

 

 

MOHAMMED NSAIF 

14/07/1979 

Male 

lecturer/Al-Mustansiriya University/ college of 

pharmacy 

Iraq-Baghdad/AL-khadraa city 

 

EDUCATION: 

 

1. Master of science in computer      

Engineering 

 

 University                                                

 Specialization 

 Graduation Year 

 Graduation Grade 

 

2. Bachelor of science in computer       

engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Cankaya university/Turkey 

: Computer engineering 

: 2011-2012 

: 3.41-4.00 Excellent 

 

 

 University                                                   : Technology university/Iraq                                               

 Specialization                                             : computer engineering (Hardware)  

Graduation Year                                         : 2004-2005 

Graduation Grade                                       : Good 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

 

 (5) thanks letters from higher education minister 

 (2) thanks letters from Al-Mustansiriya university president 

 (5) thanks letters from the dean of the pharmacy college 

 

 ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

 
 Assistant lecture(teach the computer and the physics Substance(the first stage),Al-Mustansiriya university-

2013-2014-2015. 

 

  Administrator of the computer and Internet division, Al-Mustansiriya University-2014-2015. 

 

  A member in research evaluation program, Al-Mustansiriya University-2014-2015. 

 

  Maintenance engineering in the higher education minister office, the Iraqi ministry of higher education 

2006-2009. 

 

 Maintenance engineering and  the minister data entry/ citizens Affairs Department/the Iraqi ministry of 

higher education 2009-2012. 

 

 Maintenance engineering and data entry/Asiacell Telecom  2005-2006. 
   

COURSES TAUGHT: 

 

Undergraduate Graduate 
 Computer maintenance. 

   Internet. 

   Manage the Internet server. 

   Programming using Java script, c++, 

Matlab) Languages 

   Good knowledge in English Language. 

   Giving small courses in Office packet. 

   Giving courses in Matlab programming.  

  Manage the electronic system to the 

examination committee 
 Computing 

 Medical physics  

 

 
 

 

 

 

 

 



PROFESSIONAL AFFILIATIONS: 

 

 

PUPLICATIONS: 

 

 (3) Published papers. 

 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

1- Certificate in computer sciences  

2- Teaching methods certificate 

3- Attendance many scientific conferences and meetings related to biomedical  and 

pharmaceutical sciences in the colleges of  pharmacy,  

4- English language knowledge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الذاتية السيرة  

 محمد نصيف مصطفى

الصيدلة كلية – المستنصرية الجامعة  
Email: mohammednsif@yahoo.com      

 الفيزياء ومادة الحاسبات مادة بتدريس اقوم الصيدلة كلية/ المستنصرية الجامعة في مساعد مدرس :تعريفي ملخص

  السريرية المختبرية العلوم فرع في االدارية االعمال وبعض الطبية

  
 محمد نصيف مصطفى جاسم  :األسم

 االنبار  41/70/4101: التولد 

 ثالثة: االطفال عدد/ متزوج: األجتماعية الحالة

 مسلم: الديانة 

 عراقية:الجنسية

   عربية: القومية

  المستنصرية الجامعة\الصيدلة  كلية\العلوم المختبرية السريرية فرع:  حاليا العمل عنوان

  تدريسي:الوظيفي العنوان

  وبعض االعمال االدارية في الفرع  التدريس: بها المكلف المهام 

 هندسة:العام  األختصاص

  ماجستير هندسة حاسبات: الدقيق األختصاص

 حي الخضراء/ العراق/بغداد: العنوان
 
 :الدراسية الشهادات 

  
 (0771)الجامعة التكنلوجيا \ كلية الهندسة \هندسة حاسبات بكلوريوس .4
 (0740)جنقايا جامعة\ كلية الهندسة \ هندسة حاسبات ماجستير .0

 
 األكاديمي والتكريم الجوائز

 

 (5...) العالي التعليم وزارة من الشكر كتب 

 (0.)...المستنصرية معةالجا من شكر كتب 

 (5.)......الصيدلة كلية عميد من شكر كتب 
 
 
 
 

 
 
 



 
 :والتدريس األكاديمية الخبرة

 

   الجامعة المستنصرية         (المرحلة االولى -تدريس مادة الحاسبات والفيزياء)مدرس مساعد 
                                             0742-0741-0745 

  الجامعة المستنصرية ((  ماستر شيت)مبرمج برنامج نتائج الطالب )عضو لجنة امتحانية 
                                                         0742                                               

                0745-0741     الجامعة المستنصرية  /كلية الصيدلةمسؤول شعبة االعالم  والعالقات الثقافية 

                      0745-0741الجامعة المستنصرية        /كلية الصيدلةمسؤول شعبة الحاسبات واالنترنت 

                   0745-0741      الجامعة المستنصرية / لية الصيدلةكعضو في برنامج األستالل األلكتروني 

  9077 -0772                     وزارة التعليم العالي              مهندس صيانة الحاسبات في مكتب الوزير   

 قسم شؤون المواطنين وزارة التعليم العالي / مهندس حاسبات وتحرير  المطالعات للسيد الوزير 
                                                                                                  0771-0740 

 0772-0775تصاالت     مهندس صيانة وادخال المعلومات                   شركة اسياسيل لأل   
 

 :تدريسها تم التي الدراسية المقررات

 

األولية الدراسات العليا الدراسات   
 حاسبات 

 فيزياء طبية 
 .اإلنترنت

 اإلنترنت خدمة مركز إدارة
 ،++ C لغاتسكريبت، جافا باستخدام البرمجة

 ( ماتالب
 .اإلنجليزية اللغة في جيدة معرفة
 اوفس حزمة في صغيرة دورات إعطاء
 .ماتالب البرمجة في دورات إعطاء

    

 

 :الجمعيات او المهني األنتساب

 
 العلمية المنشورات

 
 (    2) المنشورة البحوث-4

 :المهارات تطوير

 
 دورات في التنمية البشرية  -4
 االنكليزية اللغة كفاءة في شهادة-0
 التدريس طرائق في شهادة-2
  الجامعة نطاق ضمن عمل وورش مؤتمرات في والمشاركة الحضور في عديدة شهادات-1


