
      .C.V  السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية 

 اإلسم الكامل : ايثار حسين جواد حسن العوادي . -

 .2/4/2692 النجف األشرف     تاريخ الميالد :محل و -

 اللغات : العربية واإلنكليزية. -

 . comethar.h.j@gmail.   43349604070بيانات اإلتصال :  -

 مقابل مستشفى الكاظمية التعليمي . 29د  12ز 423م-الكاظمية المقدسة-العنوان : بغداد -

 الجنسية : عراقية. -

 .22/9/2679 :تاريخ التعيين -

  

 الشهادات العلمية

 2423-2429إحصاء تطبيقي/جامعة بغداد/ عام  ماجستير -

 .2674-2670  داد/جامعة بغكلية اإلدارة واإلقتصاد/اإلحصاء/ بكالوريوس علوم في -

  

 اإلهتمامات البحثية

 اإلحصاء الحيوي وجميع تطبيقاته في المجال الصحي. -

 اإلحصاء السكاني وجميع تطبيقاته على السكان والمشاكل التي تواجهه. -

 

 التاريخ الوظيفي

 وحتى اآلن. – 2423مدرس مساعد في كلية القانون/جامعة بغداد  -

mailto:ethar.h.j@gmail.com


 (.2423-2422ن/كلية القانون جامعة بغداد)موظفة في وحدة التسجيل/رئيس مبرمجي -

 (.2664-2677محاضر في قسم التربية الرياضية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد ) -

 (.2677-2679موظفة في مركز الحاسبة األلكترونية/جامعة بغداد ) -

 

 المهام اإلدارية الحالية والسابقة

وحتى -2427)ون/جامعة بغداد/كلية القانمسؤولة وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة -

 اآلن(.

 عضو في العديد من اللجان الدائمية والمؤقتة/كلية القانون/جامعة بغداد. -

 

 الكتب المؤلفة

جامعة بغداد ، "مقارنة بعض طرائق تقدير معلمات أنموذج إنحدار بواسون الهرمي الجزئي"-

2423. 

 

 المؤتمرات

ية القانون/جامعة بغداد بحوث طلبة الدراسات العليا/كل شاركت في مؤتمر -

20/0/2426. 

شاركت في المؤتمر العلمي السنوي لفرع القانون العام/كلية القانون/جامعة بغداد بعنوان  -

-20)اإلصالح الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمول(/لجنة تحضيرية )

24/22/2427.) 

 م .2449عام شاركت في مؤتمر أديان من أجل السالم في مدينة كيوتو في اليابان في  -

   

 



 لبحوث المنشورةا

دراسة تحليلية مقارنة بين أنموذج إنحدار بواسون وبواسون الهرمي بحث بعنوان )) -

المجلد ،244،مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية ، العدد ((وتطبيقها في المجال الصحي

 .142-120ص،20

كاملة لتقديرأنموذج مقارنة بين طريقة بيز وطريقة اإلمكان األعظم البحث بعنوان )) -

مجلة العلوم  ((إنحدار بواسون  الهرمي وتطبيقها على وفيات األمهات في بغداد

 .144-120،ص20،المجلد 242اإلقتصادية واإلدارية ، العدد 

 

 الشهادات وكتب الشكر

 (.6عدد من كتب الشكر والتقدير من جهات مختلفة بحدود ) -

(/مركز التعليم 229( واللغة العربية)242شهادة مشاركة في دورتي التأهيل التربوي) -

 .2427المستمر/جامعة بغداد 

التعليم المستمر/كلية  وحدة,شهادة مشاركة في دورة اللغة العربية والقرآن الكريم/ -

 .2423اآلداب/جامعة بغداد 

 (Google Scholar شهادة مشاركة في دورة )كيفية ملىء إستمارة التسجيل في  -

2427. 

ورشة عمل شعبة شؤون الترقيات العلمية/جامعة بغداد)آلية العمل شهادة مشاركة في  -

 .2427(   2423لسنة  293بتعليمات الترقيات العلمية رقم 

 األنشطة والدورات التدريبية 

 دراسات األولية تخص اإلرشاد التربوي.طالب  21اإلشراف على أكثر من  -

ركز القومي للحاسبات شاركت في دورتي  قواعد البيانات ودورة لغة كوبل في الم -

 وبتقدير جيد جدا. 2673األلكترونية في عام 



دورات للمدافعة وتمكين المرأة وقيادة اإلنتخابات والقيادة  24شاركت في اكثر من  -

-2444واإلدارة وغيرها التي أقامها المعهد الديمقراطي الوطني في أربيل لألعوام من 

2424 . 

 ( .2422-2440عشر سنوات ) عملت في مؤسسات المجتمع المدني لمدة -

 عضو لجنة إمتحانية لمدة سنتان. -

(" في Google Scholarاجتزت دورة بعنوان "كيفية ملئ إستمارة التسجيل في ) -

 .20/0/2427مركز التعليم المستمر/جامعة بغداد بتاريخ 

( في مركز التعليم المستمر/جامعة 229( واللغة العربية )242دورتي التأهيل التربوي ) -

 .21/0/2427-4/0بغداد للفترة 

 .27/22/2423-24دورة الصالحية اللغوية في كلية اآلداب/جامعة بغداد للفترة  -

 الندوات و ورش العمل المشاركة فيها

الفحص الطبي قبل الزواج وعدوى ندوة حول التوعية الصحية حول مرض الثالسيميا و -

 .2426فيروس العوز المناعي البشري )اإليدز(  

معقب الندوة /)التنظيم الدستوري لتوزيع إيرادات النفط في العراق(ندوة بعنوان -

24/0/2426. 

 .9/0/2426ندوة بعنوان )اإلقرار المتحصل عن طريق التعذيب في الجرائم اإلرهابية(  -

 .21/4/2426المجتمعات المأزومة(  ندوة بعنوان )الجريمة في -

 .9/4/2427-1ندوة بعنوان )الحقوق المالية للموظف(  -

 .4/0/2426-0ندوة بعنوان )األوجه اإلجرائية في تضمين الموظف(  -

 .9/1/2426ندوة بعنوان )خطاب الضمان وأثره على الحياة اإلقتصادية(  -

 .24/2/2426ندوة بعنوان )مستقبل اإلستثمار في العراق(  -

دوة بعنوان)دور السلطات العامة اإلتحادية في مكافحة الفساد اإلداري والمالي( ن -

21/0/2427. 

 .6/1/2427ندوة بعنوان )تقنية الواقع اإلفتراضي(  -



 .24/1/2427ندوة بعنوان )قراءة في مشروع قانون الضمان الصحي(  -

 .24/4/2426ندوة بعنوان )أثر الخصخصة على اإليرادات العامة للدولة(  -

 (القضاء الدستوري في العراق ودوره في حماية الحقوق والحريات العامةندوة بعنوان ) -

 .2427ندوة بعنوان )ضمان المدة للتعويض عن الضرر الناجم عن الحوادث النووية(  -

 .24/2/2426ندوة بعنوان )إدارة المشاريع وريادتها(  كلية العلوم/جامعة بغداد   -

نشاء المشاريع الضغيرة والمتوسطة( كلية الهندسة ندوة بعنوان )ريادة األعمال وإ -

 .2427الخوارزمي/جامعة بغداد 

 .24/1/2427/ مقرر الندوة  ندوة بعنوان )قراءة في مشروع قانون الضمان الصحي( -

ندوة بعنوان )إعتماد المراسالت األلكترونية في المعامالت والتبليغات اإلدارية  -

 .26/4/2427واألرشفة والتعميم اإلداري( 

ندوة بعنوان )آلية فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظف العام على وفق قانون  -

 .2427المعدل(  2672لسنة  220ضريبة الدخل العراقي رقم 

 .26/0/2427ندوة بعنوان )إستخدام الحوسبة السحابية في المؤسسات التعليمية(  -

 .4/4/2427ندوة بعنوان )التعيين المتأخر(   -

 .27/4/2427ة تحديد المزايا المالية للموظف في التشريع العراقي( ندوة بعنوان )آلي -

 .27/22/2423 (نحو جعل كلية القانون/جامعة بغداد منظمة بقانون خاص)ندوة بعنوان -

ندوة بعنوان )األداء المتميز(/ (/ رئيسة الندوة إدارة الوقت والتخطيطندوة بعنوان ) -

 .02/22/2427رئيسة الندوة  

 .2427أكسل/ رئيسة الندوة    ندوة عن برنامج -

 .02/22/2427ندوة بعنوان )األداء المتميز(/ رئيسة الندوة   -

 .22/24/2427ندوة بعنوان )أخالقيات مهنة المحاماة(/رئيسة الندوة  -



 .20/4/2427ندوة بعنوان )فن الترافع أمام القضاء(/رئيسة الندوة   -

 .2427ندوة بعنوان )إدارة المنظمة(/رئيسة الندوة   -

 .26/22/2427ندوة بعنوان )اآلثار السلبية ألنواع اإلدمان المختلفة(   -

 .2/4/2427)النشر في المجالت الرصينة(  ورشة عمل -

( 2423لسنة  293)آلية العمل بتعليمات الترقيات العلمية الجديدة رقم ورشة عمل -

2/1/2427. 

 (.24/4/2426حلقة دراسية )حق اإلقتباس  -

القيادية للمرأة العراقية ودورها في النقابات العمالية(  حلقة نقاشية )قوة الشخصية -

9/1/2426. 

بالتعاون مع شركة زين لإلتصاالت  ورشة عمل )تسويق خدمات اإلتصاالت( -

29/4/2426. 

 .27/4/2426ورشة عمل )السيرة الذاتية ومقابالت العمل(  -

يل حضور إجتماع مسؤولي وحدات التأهيل والتوظيف الذي دعت له شعبة التأه -

 .22/2/2427والتوظيف/جامعة بغداد 

 .2/0/2427حلقة سيمنار )مبدأ األمن القانوني وأثره في إرساء سيادة القانون(   -

 .23/2/2427حلقة نقاشية )التنظيم البديل لحقوق العامل في إختراعاته(  -

 المصادر

 متوفرة عند الطلب. -


