
 لمحات وظيفية

                 علي كاظم موسى:   ـمــــــــــــاالســ

 8002/  أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 

 الشهادات الدراسية :

  / امعة التكنولوجية/ الج2828بكالوريوس علوم هندسية 

  /جامعة بغداد2882ماجستير علوم حاسبات / 

  / ية للحاسباتالعراق/ الهيئة 8002دكتوراه علوم حاسبات   

 

 لمحات من الحياة الوظيفية :

  2828حصل على درجة مهندس أقدم عام 

  2888حصل على درجة رئيس مهندسين عام 

 8002عام  مهندس بير حصل على درجة خ 

  2888 -2828/  واإلسكان عمارألارئيس قسم الحاسب /  مركز اإلدريسي لالستشارات الهندسية / وزارة 

 8002 -2888 /واإلسكان  األعماررة مدير مركز الحاسب لوزا 

 8022-8022و  8022 -8002/  رئيس قسم علوم الحاسبات /  كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد 

 

 النشاطات العلمية :

 عمل استشاري مع المكتب الهندسي لجامعة بغداد 

 عمل استشاري و محاضر في مدرسة القدس للحاسبات اإللكترونية 

  جسري الجمهورية والمعلق بعد تعرضهما إلى العدوان من خالل التحليل اإلنشائيساهم في إعادة أعمار 

 بواسطة الحاسب لهما

 ام ببناء عدد كبير من النظم والبرمجيات التطبيقيةق 

 حصل على مجموعة جوائز تنافسية 

  8002مارس التدريس الجامعي منذ عام 

 رسائل الماجستير و الدكتوراه عشرات لجان مناقشة  عضويةرئاسة و ساهم في 

 ساهم في التقويم العلمي لعشرات الرسائل الجامعية والبحوث العلمية 

 ساهم في عضوية اللجان العلمية لعدد من المؤتمرات التخصصية 

  ماجستير طلبة ثالثةأشرف على 

 لديه كتاب علمي باختصاصه الدقيق منشور عالميا 

  بحوث علمية خمسةنشر 
 

 

 : لجانالمساهمة في ال

  دورات انتخابية ألربعةلألستشارات الهندسية عضو منتخب لمجلس إدارة مركز اإلدريسي 

 في وزارة التعليم العالي عضو لجنة عمداء كليات الحاسوب 

 عضو مجلس كلية العلوم للبنات 

 وزارة التعليم العاليوضع سياسات وخطط تكنولوجيا المعلومات في عضو اللجنة الوزارية ل 

  الترقيات العلمية في الهيئة العراقية للحاسباتعضو لجنة 

 لكلية العلوم للبنات عضو لجنة الترقيات العلمية 

 لكلية العلوم للبناتولجنة صندوق التعليم العالي  عضو اللجنة المالية 

 معضو هيئة تحرير مجلة بغداد للعلو 

 عضو هيئة تحرير المجلة العراقية للحاسبات والمعلوماتية 

 ر مجلة تكنولوجيا المعلوماتعضو هيئة تحري 

    رئيس اللجنة العلمية ورئيس اللجنة األمتحانية لقسم علوم الحاسوب في كلية العلوم للبنات 

 
 

 



Functional profiles 
Name: Ali Kadhim Musa 

Degree: Assistant Professor / 2008 

 

Academic certificates: 
Bachelor of Engineering Science / 1982 / University of Technology 

 

 

 

Profiles of career: 
 

 

 

-Idrisi Center for Engineering Consultation / Ministry of 

Construction and Housing / 1989-1999 

-2004 

women / University of Baghdad 

/ 2005-2011 and 2014-2017 

 

Scientific activities: 
 

-Quds School of Electronic Computers 

 of Al-Gomhoria and Al-Ma`raq bridges, after they were exposed to 

aggression through computer structural analysis 

 

 

University teaching since 2001 

  He participated in the chairmanship and membership of dozens of committees to discuss master's and 

doctoral theses 

  Contributed to the scientific evaluation of dozens of university theses and scientific research 

  Participated in the membership of scientific committees for a number of specialized conferences 

supervised three master students 

 

 

 

 

 


