
 (CV) سيرة ذاتية

 اوالً : البيانات الشخصية 

 احسان عدنان زٌدان خلف الكرخً االسم

 دكتوراه الشهادة

 استاذ مساعد العلمً اللقب

 االدارة التربوٌة التخصص العام

 االدارة التربوٌة التخصص الدقٌق

 4981/  7/  8 التولد
 77744218788 الهاتف

 Ihsanadnan84@gmail.com البرٌد االلكترونً
 

 وعنوان اطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير ثانياً : المؤهالت العلمية

 البلد اسم الجامعة سنة التخرج الدرجة

 جمهورٌة مصر العربٌة جامعة القاهرة  2745/  47/  5 الدكتوراه

 جمهورٌة مصر العربٌة جامعة الدول العربٌة 2742/  47/  7 الماجستٌر 
 جمهورٌة العراق كلٌة الٌرموك الجامعة  2778/  2777 البكلورٌوس

اطروحة 
 الدكتوراه

تطوٌر االدارة االلكترونٌة فً الجامعات العراقٌة باستخدام الحوسبة 
 السحابٌة 

رسالة 
 الماجستٌر 

 التحدٌات االمنٌة لتطبٌق الحكومة االلكترونٌة فً الجامعات العراقٌة 

 

 ثالثاً : البحوث

 اسم البحث ت
/كلٌة التربٌة  / مجلة الفتح71معوقات تطبٌق االدراة االلكترونٌة فً جامعة دٌالى / العدد  1

 االساسٌة / جامعة دٌالى
 / مجلة 2/ العدد /59دٌالى /مجلد امكانٌة تطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة فً جامعة  2

 االستاذ / كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة / جامعة بغداد
مجلة  / 87مستوى تطبٌق التخطٌط االستراتٌجً فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / العدد  3

 الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة دٌالى
االبداع الجاد وفق نظرٌة دٌبونو لدى طالبات مرلحة فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً تنمٌة  4

 / مجلة كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة 71االعدادٌة / العدد 
متطلبات تطوٌر صنع القرار االداري بالجامعات العراقٌة فً ضوء مبادئ الحوكمة /  5

 المؤتمر الدولً العاشر / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى 
/ مجلة نسق  4521تطوٌر االدارة الجامعٌة وفق متطلبات مجتمع المعرفة / العدد  6

 /الجمعٌة العراقٌة للدراسات التربوٌة والنفسٌة 
/ مجلة عالم التربٌة  /  1/ الجزء 19دور الحوسبة السحابٌة فً االدارة الجامعٌة / العدد  7

 المؤسسة العربٌة لالستشارات العلمٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة 
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 بعاً : االنشطة العلمية والعمليةرا

 النشاط العلمي والعملي ت

والنفسٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم لقسم العلوم التربوٌة عضو فً اللجان االمتحانٌة  4
 االنسانٌة / جامعة دٌالى

 عضو لجنة سٌمنار لتسجٌل الرسائل الخاصة بطلبة الماجستٌر  2

 القاء محاضرات فً دورات كفاءة الحاسوب للمتقدمٌن للدراسات العلٌا 1

 القاء محاضرات فً التعلٌم المستمر لدورات طرائق التدرٌس 1

لٌم المستمر فً كلٌة التربٌة عالقاء المحاضرات والندوات وورش العمل عن طرٌق الت 5
 للعلوم االنسانٌة 

المرحلة الرابعة لقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة االشراف على بحوث التخرج  1
 التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى

لعلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة لقسم ااالشراف على تطبٌق المرحلة الرابعة  7
 للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى

 فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى  عضو فً اللجان المؤتمرات 8

 تقٌم بحوث مجلة دٌالى للبحوث االنساٌة  9

 فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى  عضو لجنه تطبٌق التعلٌم االلكترونً 47

لتسجٌل التدرٌسسٌن فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة /  Google scholarعضو لجنة  44

 جامعة دٌالى

عضو لجنة جامعٌة خاصة بتدقٌق استمارات تصنٌف جودة المختبرات التعلٌمٌة فً  42
 جامعة دٌالى 

 ات خٌرٌة غٌر حكومٌة القاء محاضرات فً منظم  41
 

 خامساً : حضور المؤتمرات العلمية 

 التاريخ اسم المؤتمر ت

المؤتمر العلمً الدولً االول لنقابة االكادٌمٌٌن العراقٌٌن مركز  1
 التطوٌر االستراتٌجً

44 – 42 /2 /2749 

المؤتمر الدولً العاشر / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة  2
 دٌالى 

47-44 /1 /2749 

كلٌة التربٌة المؤتمر العلمً الثانٌة لمناقشة بحوث التخرج /  3
 للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى

21  /5  /2747 

المؤتمر الدولً االول للتطبٌقات االلكترونٌة / كلٌة االدارة  4
 واالقتصاد / جامعة دٌالى 

29-17  /1 /2748 

 2747/  2/  24 مؤتمر المركزٌة والالمركزٌة / مجلس محافظة دٌالى  5
 

 تاسعاُ : كتب الشكر والشهادات التقديرية

 السيد العميد السيد رئيس الجامعة معالي الوزير ت

4 4 2 42 
 



 ثامناً : دورات تمنية قدرات اعضاء هيئة التدريس

 التاريخ االسم ت

 2747/  1/  41 اختبار صالحٌة التدرٌس  1

 2747/  2/  5 دورة كفاءة الحاسوب 2
 2747/  1/  41 اختبار سالمة اللغة  3

 2747/  1/  5 طرائق التدرٌس 4
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / جامعة  دورة التخطٌط االستراتٌجً 5

 دٌالى
42-41/42/2747 

مع السفارة االمرٌكٌة فً دورة التعلٌم االلكترونً بالتنسٌق  6
  العراق

47 /9  /2748 

 

 عاشراً : الخبرات 

 لغاٌة االن  2748 مقرر قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  1
 لغاٌة االن  2747 ر قسم اللغة العربٌة بمسؤول مخت 2
 لغاٌة االن 2749 عضو فً نقابة االكادٌمٌٌن العراقٌٌن 3

 


