
      .C.V  السٌرة الذاتٌة

 المعلومات الشخصٌة 

 اإلسم الكامل : اٌثار حسٌن جواد حسن العوادي . -

 .3/5/2673 النجف األشرف     تارٌخ المٌالد :محل و -

 اللغات : العربٌة واإلنكلٌزٌة. -

 . colaw.uobaghdad.edu.iq@r.hhaetبٌانات اإلتصال :  -

 .الكاظمٌة المقدسة-لعنوان : بغدادا -

 الجنسٌة : عراقٌة. -

 .23/7/2697 :تارٌخ التعٌٌن -

  

 الشهادات العلمٌة

 3122-3127/جامعة بغداد/ عام ءعلوم فً اإلحصا ماجستٌر -

 .2695-2694  داد/جامعة بغاد/قتصواإل كلٌة اإلدارةإحصاء/بكالورٌوس  -

 اإلهتمامات البحثٌة

 اإلحصاء الحٌوي وجمٌع تطبٌقاته فً المجال الصحً. -

 اإلحصاء السكانً وجمٌع تطبٌقاته على السكان والمشاكل التً تواجهه. -

 التارٌخ الوظٌفً

 وحتى اآلن. – 3122مدرس مساعد فً كلٌة القانون/جامعة بغداد  -

 (.3122-3123ن/كلٌة القانون جامعة بغداد)برمجٌرئٌس م/جٌلالتسموظفة فً وحدة  -

 (.2661-2699محاضر فً قسم التربٌة الرٌاضٌة/كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد ) -

mailto:ethar.h@colaw.uobaghdad.edu.iq


 (.2699-2697موظفة فً مركز الحاسبة األلكترونٌة/جامعة بغداد ) -

 المهام اإلدارٌة الحالٌة والسابقة

 (وحتى اآلن 3131-7-41داد )ة بغجامع/كلٌة القانون/مقرر الفرع العام -

-25 ....3129) ون/جامعة بغداد/كلٌة القانمسؤولة وحدة التأهٌل والتوظٌف والمتابعة -

21-3131.) 

 عضو فً العدٌد من اللجان الدائمٌة والمؤقتة/كلٌة القانون/جامعة بغداد. -

 الكتب المؤلفة

جامعة بغداد ، "لجزئًرمً ا"مقارنة بعض طرائق تقدٌر معلمات أنموذج إنحدار بواسون اله-

3122. 

 

 المؤتمرات

ٌة القانون/جامعة بغداد بحوث طلبة الدراسات العلٌا/كل شاركت فً مؤتمر -

24/4/3126. 

شاركت فً المؤتمر العلمً السنوي لفرع القانون العام/كلٌة القانون/جامعة بغداد بعنوان  -

-24رٌة ))اإلصالح الدستوري والمؤسساتً الواقع والمأمول(/لجنة تحضٌ

25/22/3129.) 

 م .3117عام شاركت فً مؤتمر أدٌان من أجل السالم فً مدٌنة كٌوتو فً الٌابان فً  -

 لبحوث المنشورةا

دراسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن أنموذج إنحدار بواسون وبواسون الهرمً بحث بعنوان )) -

لد مجال،211دد ،مجلة العلوم اإلقتصادٌة واإلدارٌة ، الع((وتطبٌقها فً المجال الصحً

 .652-634ص،34

كاملة لتقدٌرأنموذج مقارنة بٌن طرٌقة بٌز وطرٌقة اإلمكان األعظم البحث بعنوان )) -

مجلة العلوم  ((إنحدار بواسون  الهرمً وتطبٌقها على وفٌات األمهات فً بغداد

 .615-634،ص34،المجلد 212اإلقتصادٌة واإلدارٌة ، العدد 



 الشهادات وكتب الشكر

 .3131-7-32/(استخدام الكوكل فورم فً اإلمتحاناتل )ورشة عمركة فً مشاشهادة  -

شرح تطبٌق األدمودو فً انشاء الصفوف األلكترونٌة وعمل ) ركةشهادة مشا -

 .3131-7-2/(اإلختبارات

-24/ (عاقدٌةكورونا على تنفٌذ اإللتزامات الت اثر جائحةندوة فً ندوة ) ركةشهادة مشا -

6-3131. 

اسة فً الفقة اإلسالمً در-ً فً تأوٌل النصوصالقاضسلطة )وة دن ركةشهادة مشا -

 .3131-6-21/(والقانون

-   CERTIFICATE OF ATTENDING in The scientifice symposium 

entitled “Urban Agriculture for Sustainable Development”/9-6-

3131 

 .3131-6-7/ (ائل البرٌد األلكترونًالحماٌة القانونٌة من رسندوة )ادة مشاركة فً شه -

-6-4المسؤولٌة المدنٌة للفنادق تجاه ضحاٌا اإلتجار بالجنس/ ندوةفً  شهادة مشاركة -

3131. 

 3131-6-4اعتمادٌة المجالت العلمٌة/ ورشة عملشهادة مشاركة فً  -

- Certificate in the information course entitled (Health Education 

Ambassador for COVID-19)/3-6-3131 

- CERTIFICATE OF ATTENDANCE Online Workshop entitle “Artificial 

Intelligence and Applications”/28-4-2020 

-5-39/(مهارات اإلتصال الفعالورشة عمل تدرٌبٌة بعنوان )شهادة مشاركة فً  -

3131. 

تقدٌر ضرٌبة الدخل وتطبٌقاتها فً احتساب ضرٌبة  أسالٌب) ندوةشهادة مشاركة فً  -

 .3131-5-27/(موظفٌندخل ال



 (تطبٌقات األلكترونٌةالالمحاضرات التفاعلٌة عبر ) ورشة عمل شهادة مشاركة فً  -

/24-5-3131. 

- - Certificate of Attendence Online International Scientific 

Symposium entitled (The International Universities Experiences in 

Adopting and Using e-learning)/1-3-2020 

 .(26)لشكر والتقدٌر من جهات مختلفة بحدود كتب ا عدد من -

(/مركز التعلٌم 327( واللغة العربٌة)353شهادة مشاركة فً دورتً التأهٌل التربوي) -

 .3129المستمر/جامعة بغداد 

التعلٌم المستمر/كلٌة  وحدة,والقرآن الكرٌم/ ورة اللغة العربٌةشهادة مشاركة فً د -

 .3122معة بغداد اآلداب/جا

 (Google Scholar كة فً دورة )كٌفٌة ملىء إستمارة التسجٌل فً مشار شهادة -

3129. 

ورشة عمل شعبة شؤون الترقٌات العلمٌة/جامعة بغداد)آلٌة العمل شهادة مشاركة فً  -

 .3129(   3122لسنة  272لمٌة رقم بتعلٌمات الترقٌات الع

 

 األنشطة والدورات التدرٌبٌة 

- - information course entitled (Health Education Ambassador for 

COVID-19)/3-6-3131 

 دراسات األولٌة تخص اإلرشاد التربوي.طالب  31اإلشراف على أكثر من  -

ركز القومً للحاسبات فً المة لغة كوبل شاركت فً دورتً  قواعد البٌانات ودور -

 وبتقدٌر جٌد جدا. 2692األلكترونٌة فً عام 

دورات للمدافعة وتمكٌن المرأة وقٌادة اإلنتخابات والقٌادة  21كثر من فً ا شاركت -

-3115واإلدارة وغٌرها التً أقامها المعهد الدٌمقراطً الوطنً فً أربٌل لألعوام من 

3121 . 



 ( .3123-3114عشر سنوات ) ً لمدةمجتمع المدنعملت فً مؤسسات ال -

 .واتنس 4لمدة  /الدراسات األولٌةعضو لجنة إمتحانٌة -

 عضو لجنة امتحانٌة/الدراسات العلٌا. -

 .عضو لجنة امتحان تنافسً للدراسات العلٌا -

 عضو لجنة استالل. -

(" فً Google Scholarاجتزت دورة بعنوان "كٌفٌة ملئ إستمارة التسجٌل فً ) -

 .24/4/3129رٌخ مستمر/جامعة بغداد بتالمركز التعلٌم ا

( فً مركز التعلٌم 327لعربٌة )( واللغة ا353دورتً التأهٌل التربوي ) -

 .26/4/3129-5/4/جامعة بغداد للفترة المستمر

 .39/23/3122-35دورة الصالحٌة اللغوٌة فً كلٌة اآلداب/جامعة بغداد للفترة  -

 لمشاركة فٌهاالندوات و ورش العمل ا

-22-24/التعلٌم فً ظل جائحة كورونا/الفرص والتحدٌات/محاضروان ندوة بعن -

 .حاضرم/3131

جائحة كورونا وتاثٌرها على طلبة الدراسات العلٌا فً الحصول على )بعنوان وة دن -

 .3131-6-32/(المصادر

 .3131-6-24/ (عاقدٌةكورونا على تنفٌذ اإللتزامات الت اثر جائحةبعنوان )ندوة  -

اسة فً الفقة اإلسالمً در-ضً فً تأوٌل النصوصسلطة القابعنوان )ندوة  -

 .3131-6-21/(والقانون

- - symposium entitled “Urban Agriculture for Sustainable 

Development”/9-6-3131 

 .3131-6-7/ (الحماٌة القانونٌة من رسائل البرٌد األلكترونً)بعنوان ندوة  -

 .3131-6-4/(المسؤولٌة المدنٌة للفنادق تجاه ضحاٌا اإلتجار بالجنسبعنوان ) ندوة -

 3131-6-4/(ٌةاعتمادٌة المجالت العلم)بعنوان  ندوة -

 .3131-5-41/(لى المعاهدات الدولٌةتحفظات المستترة عالبعنوان ) ندوة -



-5-32. (ول/المعالجات والحل3114بعد  البطالة فً العراقبعنوان ) ندوة -

 ضرمحا/3131

تقدٌر ضرٌبة الدخل وتطبٌقاتها فً احتساب ضرٌبة دخل  أسالٌب) بعنوانندوة  -

 .3131-5-27/(الموظفٌن

- Symposium entitled (The International Universities Experiences in 

Adopting and Using e-learning)/1-3-2020 

الفحص الطبً قبل الزواج التوعٌة الصحٌة حول مرض الثالسٌمٌا و) بعنوانندوة  -

 .3126دوى فٌروس العوز المناعً البشري )اإلٌدز(  وع

معقب الندوة /ت النفط فً العراق(ٌرادا)التنظٌم الدستوري لتوزٌع إندوة بعنوان -

35/4/3126. 

ندوة بعنوان )اإلقرار المتحصل عن طرٌق التعذٌب فً الجرائم اإلرهابٌة(  -

7/4/3126. 

 .26/5/3126المجتمعات المأزومة(  ندوة بعنوان )الجرٌمة فً -

 .7/5/3129-6ندوة بعنوان )الحقوق المالٌة للموظف(  -

 .5/4/3126-4ضمٌن الموظف( فً ت ندوة بعنوان )األوجه اإلجرائٌة -

 .7/6/3126ندوة بعنوان )خطاب الضمان وأثره على الحٌاة اإلقتصادٌة(  -

 .25/2/3126ندوة بعنوان )مستقبل اإلستثمار فً العراق(  -

عامة اإلتحادٌة فً مكافحة الفساد اإلداري والمالً( دوة بعنوان)دور السلطات الن -

36/4/3129. 

 .6/6/3129فتراضً( ع اإلندوة بعنوان )تقنٌة الواق -

 .31/6/3129ندوة بعنوان )قراءة فً مشروع قانون الضمان الصحً(  -

 .25/5/3126ندوة بعنوان )أثر الخصخصة على اإلٌرادات العامة للدولة(  -

 (وري فً العراق ودوره فً حماٌة الحقوق والحرٌات العامةالقضاء الدستندوة بعنوان ) -



 .3129لضرر الناجم عن الحوادث النووٌة( عن ا ندوة بعنوان )ضمان المدة للتعوٌض -

 .21/2/3126ندوة بعنوان )إدارة المشارٌع ورٌادتها(  كلٌة العلوم/جامعة بغداد   -

متوسطة( كلٌة الهندسة نشاء المشارٌع الضغٌرة والندوة بعنوان )رٌادة األعمال وإ -

 .3129الخوارزمً/جامعة بغداد 

 .31/6/3129/ مقرر الندوة  الصحً( لضمانندوة بعنوان )قراءة فً مشروع قانون ا -

ندوة بعنوان )إعتماد المراسالت األلكترونٌة فً المعامالت والتبلٌغات اإلدارٌة  -

 .26/5/3129واألرشفة والتعمٌم اإلداري( 

ضرٌبة الدخل على رواتب الموظف العام على وفق قانون  ندوة بعنوان )آلٌة فرض -

 .3129لمعدل( ا 2693لسنة  224ضرٌبة الدخل العراقً رقم 

 .36/4/3129ندوة بعنوان )إستخدام الحوسبة السحابٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة(  -

 .5/5/3129ندوة بعنوان )التعٌٌن المتأخر(   -

 .29/5/3129لموظف فً التشرٌع العراقً( ة تحدٌد المزاٌا المالٌة لندوة بعنوان )آلٌ -

 (قانون خاصظمة بنحو جعل كلٌة القانون/جامعة بغداد من)ندوة بعنوان -

39/22/3122. 

 ندوة بعنوان )األداء المتمٌز(/(/ رئٌسة الندوة إدارة الوقت والتخطٌطندوة بعنوان ) -

 .42/23/3129رئٌسة الندوة  

 .3129أكسل/ رئٌسة الندوة    ندوة عن برنامج -

 .42/23/3129ندوة بعنوان )األداء المتمٌز(/ رئٌسة الندوة   -

 .22/21/3129حاماة(/رئٌسة الندوة ة المندوة بعنوان )أخالقٌات مهن -

 .34/5/3129ندوة بعنوان )فن الترافع أمام القضاء(/رئٌسة الندوة   -

 .3129ندوة بعنوان )إدارة المنظمة(/رئٌسة الندوة   -

 .26/23/3129ٌة ألنواع اإلدمان المختلفة(  ندوة بعنوان )اآلثار السلب -



 الورش

 .مدٌر الورشة/3131-21-36 / (ك المرغوبكٌف تصنع مسارعمل بعنوان )ورشة  -

 .3131-7-32/(استخدام الكوكل فورم فً اإلمتحانات)بعنوان ورشة عمل  -

شرح تطبٌق األدمودو فً انشاء الصفوف األلكترونٌة وعمل ورشة عمل بعنوان ) -

 .3131-7-2/(اإلختبارات

 .3131-6-9/(ة من اجل التنمٌة المستدامةالزراعة الحضرٌورشة عمل بعنوان ) -

 .3131-6-5/ (نةالمتزام-المحاضرات التفاعلٌةبعنوان ) ورشة عمل -

 .3131-5-39/(مهارات اإلتصال الفعال) ورشة عمل بعنوان -

- CERTIFICATE OF ATTENDANCE Online Workshop entitle “Artificial 

Intelligence and Applications”/28-4-2020 

-5-33/(درقٌة فً جامعة بغداتعلٌمات الترقٌة العلمٌة وضوابط التورشة عمل بعنوان ) -

3131. 

 .3131-5-26/الكترونٌة/محاضر/(الوقت إدارةورشة عمل بعنوان ) -

 .3131-5-29/محاضرالكترونٌة//(ت العملمقابال)ورشة عمل بعنوان  -

 .3131-5-22/رونٌة/محاضرتالكا(/السٌرة الذاتٌة وانواعه)ورشة عمل بعنوان  -

 .3131-5-24/ (تطبٌقات األلكترونٌةالر المحاضرات التفاعلٌة عب)ورشة عمل بعنوان  -

 .3131-5-39/(مهارات اإلتصال الفعالورشة عمل تدرٌبٌة بعنوان ) -

- Workshop entitle “Artificial Intelligence and Applications”/28-4-

2020 

- Certificate of Attendence Online International Scientific 

Symposium entitled (The International Universities Experiences in 

Adopting and Using e-learning)/1-3-2020 



 .3131-3-37/حضوري/محاضر(/مقابالت العمل الشخصٌة)ورشة عمل بعنوان  -

 .3/5/3129)النشر فً المجالت الرصٌنة(  ورشة عمل -

( 3122لسنة  272)آلٌة العمل بتعلٌمات الترقٌات العلمٌة الجدٌدة رقم ورشة عمل -

3/6/3129. 

 (.21/5/3126حلقة دراسٌة )حق اإلقتباس  -

القٌادٌة للمرأة العراقٌة ودورها فً النقابات العمالٌة(  حلقة نقاشٌة )قوة الشخصٌة -

7/6/3126. 

ركة زٌن لإلتصاالت بالتعاون مع ش ورشة عمل )تسوٌق خدمات اإلتصاالت( -

27/5/3126. 

 .29/5/3126ورشة عمل )السٌرة الذاتٌة ومقابالت العمل(  -

ٌل والتوظٌف الذي دعت له شعبة التأهحضور إجتماع مسؤولً وحدات التأهٌل  -

 .32/2/3129والتوظٌف/جامعة بغداد 

 .2/4/3129حلقة سٌمنار )مبدأ األمن القانونً وأثره فً إرساء سٌادة القانون(   -

 .32/3/3129قة نقاشٌة )التنظٌم البدٌل لحقوق العامل فً إختراعاته( حل -

 المصادر

 وفرة عند الطلب.مت -


