
جامعة واسط 
مركز الحاسوب والمعلوماتية 

إستمارة التقديم إلنشاء موقع الترون للتدريسيين 
رقم اإلستمارة : 13541

لجامعة واسط وه الرسم ترونللتدريسيين ضمن الموقع االل ترونموقع ال أنشأت هذه االستمارة لغرض الحصول عل
خاضعة لتعليمات النشر ف الموقع االلترون والمعلومات ادناه رسمية ويمنح من خاللها التدريس الحق لمركز الحاسوب
بنشرها واستخدامها وفق السياقات الرسمية .... يمنم التواصل أكثر مع مركز الحاسوب والمعلومات من خالل البريد

cci@uowasit.edu.iq تروناالل

مدرس اللقب العلم عالء كاظم كمر االمارة اإلسم الثالث واللقب

تدريس ومدير التسجيل ف كلية االدارة
واالقتصاد المنصب واللية نعم 07809876229 هل ترغب بنشر رقم الموبايل؟

akadhem@uowasit.edu.iq ترونالبريد اإلل

السيرة الذاتية
تاريخ ومان الوالدة: 1973 كوت / 14 تموز

الحالة الزوجية : متزوج
الوظيفة : عضو هيئة تدريسية
العنوان : كوت / ح الجامعة

النقال: 07809876229/ 07831806332
الشهادات العلمية

Hebrew Language & Literature / الوريوس وماجستير / كلية اللغاتب

الجامعة المانحة : بغداد
البلد المانح: العراق

تاريخ نيل الشهادة البالوريوس‐ 1997
الماجستير ‐2000

 

البحوث والمؤتمرات
Researches

1- Linguistic Style of Moshe Smillanski in his collection of short stories Arabs

2-המציאות של תנועת התרגום מהשפה העברית לערבית בתרגומו של דאודי בנובלה ((אהבת ציון))

3-סופריו של הספרות האידישית המודרנית בין אירופה לארצות הברית של אמריקה

Impact of Arabic poetry in The Middle Ages on Hebrew Poetry-4

5- The Modernity and Tradition in Hebrew poetry, Selected poems

Conferences

1- Scientific Symposium about Iraqi Jews in Palestine



2- Alihuzoi Academic Conference to defeat and fight the terrorism

3-Workshop on the quality of exam questions

4-Scientific Symposium about Academic Strategic Planning

المؤتمرات والندوات
Scientific Symposium about Iraqi Jews in Palestine -1

2- Alihuzoi Academic Conference to defeat and fight the terrorism

3-Workshop on the quality of exam questions

4-Scientific Symposium about Academic Strategic Planning

5- والثير من الندوات الت اقيمت ف كلية االدارة واالقتصاد والجامعة

 

األنشطة والمؤلفات
المواد الت تم تدريسها

composition-1

2-Human Rights

3-Teaching of Methods

4-English Accounting Readings

5-English Managerial Readings

6-Readings in Energy

7-English language

8-Computer Skills

9- االشراف عل العديد من بحوث الدراسة االولية

اللجان
1- عضو لجنة امتحانية

2-عضو مجلس الجودة كلية االدارة واالقتصاد
3- رئيس لجنة مشتريات والجودة والصيانية واالسعار

4- عضو لجنة استقبال الطلبة الدراسة الصباحية والمسائية
5- عضو لجنة مناقشة البحوث العلمية

6- عضو لجنة تدقيق الماستر شيت المركزية المشلة من قبل الجامعة
7- الثير من اللجان االخرى



اللغات
English-1

2-Hebrew

3-Arabic

4-Aramaic

مهارات الحاسوب
Maintenance of Computer-

2-Operation & Format Win 3, 7 , 8

3-Microsoft Office App.

4-Photoshop all Version

5-Internet, Social Network, I’ve Account in facebook, Twitter, Email on yahoo, google

6-Design Web Site on Front page

(7-Other interested programs ( Coral, Visual Basic, 3Dmax

الخبرات االدارية
1- مدير االدارة ف كلية التربية 2004

2- مقرر قسم اللغة االنليزية ف كلية التربية 2005
3- مسؤول شعبة الحاسوب واالنترنيت ف كلية التربية 2005

4-امين مجلس كلية التربية 2005
5-مسؤول شعبة التخطيط كلية االدارة واالقتصاد 2011-2010

6- مسؤول شعبة التسجيل ف كلية االدارة واالقتصاد من عام 2013 ولغاية االن
كتب الشر والتقدير

2005 والبحث العلم ر وتقدير من وزير التعليم العال1-كتاب ش
2- العديد من كتب الشر والتقدير من رئيس الجامعة وعميد كلية االدارة واالقتصاد والتربية والفنون والهندسة والزراعة

والقانون واالداب والعلوم والتربية االساسية
والتربية الرياضية والمساعد العلم لجامعة واسط

 



  

• أتعهد بصحة المعلومات أعاله وخالفه أتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت

أ . د . عبد الرزاق أحمد النصيري
رئيس جامعة واسط

مصادقة عميد اللية

  
 
 

 التدريس
عالء كاظم كمر االمارة

مدرس
تدريس ومدير التسجيل ف كلية االدارة

واالقتصاد
16/01/2017
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