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                                                                  ناصخ الرافي  م.م زين العابجين عباس  -األسم والمقب  : 

                    الجامعة /  واسط                                                                         -

 كشمهجيا السعمهمات )محاضخ( تالكمية/ عمهم الحاسهب و  -

 Ieccit3@uowasit.edu.iq  ،Zainalsafi12345@gmail.com -: األيسضل - 

 15/5/1991/ قزاء الحي  /محافظة واسط - العخاق -:العشهان وتاريخ الهالدة  -

    009647812609110  -:رقم الياتف

    :- الذيادات األكاديسية-
 / جامعة القادسية م الحاسهب والخياضياتشيادة البكالهريهس في عمه  حاصل عمى-

 األختراص الجقضق / طبهلهجيا /  جامعة القادسية/ في عمهم الخياضياتحاصل عمى شيادة الساجدتضخ -

  . حاصل عمى شيادة البهرد العخبي في أسخار الحاكخة الخارقة-

  -:والشجوات الهرشات التجريبية -

شيادة أتسام دورة تجريبية مهسهمة بعشهان )التخطيط األستخاتيجي الذخري( من األكاديسية الجولية لمتجريب -1
  . 3/7/2013الذخري والتطهيخ الكيادي من كشجا، بتاريخ 

شيادة أتسام دورة تجريبية بعشهان)دورة تطهيخ السهاىب( من قبل مشظسة األنساءوتطهيخ التعميم الجامعي في -2
 .9/7/2013- 29/6/2013السشعقجة في جامعة أىل البضت )ع( بتاريخ و العخاق 

قبل السشتجى العخبي لتشسية اليذخية بتاريخ شهان)أسخار الحاكخة الخارقة(من شيادة أتسام دورة تجريبية بع-3
15/7/2014  

( والسشعقجة في TOTشيادة أنجاز دورة تجريبية من مخكد الخافجين لمتشسية البذخية،دورة أعجاد مجربضن )-4
  7/4/2018 -2018/ 29/3محافظة كخبالء السقجسة بتاريخ 

تجريبية بعشهان)مفيهم ومباديء تشظيم السجتسع والسذاركة ( من قبل معيج الفزاء شيادة أنجاز دورة -5 
 2019/ 1/9- 7/7/2019السجني في تهنذ بتاريخ  
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مذارك في ورشة تجريبية بعشهان)شباب العخاق ريادة في الحهار واألستقخار( بخعاية مشظسة يهنامي التابعة -6
  23/7/2019محافظة واسط /بتاريخ  ل العخاقية والسشعقجة في مجمذاألمم الستحجة وبالتشدضق مع جسعضصة األم

شيادة أتسام دورة تجريبية بعشهان )تعجضل التقجم نحه أىجاف التشسية السدتجامة السختبطة بالرحة( من قبل -7
 . 22/3/2020مشظسة الرحة العالسية بتاريخ 

محافظة واسط في )أعجاد قادة التجريب والتطهيخ مذارك في الهرشة التجريبية )البخنامج األول( عمى صعضج -8
  . 15/7/2021والتشسية البذخية( بتاريخ 

 -: واألعتساديات الجولية أو السجالتظسات شفي الس العزهيات-

 في أكاديسية القامهس لألبحاث والتخجسة / بخيطانيا عزه-1

 عزه في أتحاد األدباء العخب-2

 مسمكة الدهيج. /التشسية البذخيةالجولي لعمساء عزه في البخلسان -3

 في أتحاد العمساء والباحثضن العخب السشبثق من الهاليات الستحجة األمخيكية/ والية كاليفهرنيا  عزه -4

 عزه في مؤسدة أنهار الهطن لمتعاير الدمسي / فدم الذباب -5

 جسيهرية مرخ العخبية .في أتحاد الذباب العخبي/ مؤسذ عزه-6

 السبادرة العخبية لجعم السختخعضن والسبجعضن / جسيهرية مرخعزه في -7

  27/1/2018بتاريخ  حاصل عمى اعتسادية من األكاديسية البخيطانية األمخيكية في التشسية األدارية-8 

 (Journal of Law and Society Managementعزه في فخيق التحخيخ لسجمة )  -9

 ( journal of social science research)واألبحاث األجتساعيةولية العمهم مقهم عمسي في مجمة د-10

 .  /الجدائخمقهم عمسي في مشرة السجالت العمسية الجدائخية / مجمة العمهم األندانية لجامعة أم البهاقي -11 

 كهريا    /( لسحخري العمهم لسجة )أربعة سشهات( الرادر منACSEمقهم عمسي في السجمذ األسضهي ) -12
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  -: العمسية  السؤتسخات-

 باحث ومذارك ،12/2/2019 بتاريخ /أسطشبهلي تخكيا/السؤتسخ الجولي الثاني القانهن وأدارة السجتسع ف -1

بتاريخ  الحي ييتم بالذباب والسجتسع العخبية ألول السشعقج في جسيهرية مرخمذارك في السؤتسخ الجولي ا -2
28/10/2018  . 

بتاريخ  / في جامعة العسضج األىمية /العخاقفي الديارة األربعضشية  األول لمخجمات الطبيةالسؤتسخ األقميسي  -3 
  ، باحث ومذارك16/9/2019

 ، باحث ومذارك  2020/ 25/4بتاريخ  /الجولي األول حهل جائحة كهروناسؤتسخ واسط ال -4 

السشعقج في  أقتراد متعجد السهارد/أستخاتيجيات التحهل من األقتراد الخيعي إلى السؤتسخ الجولي األول  -5
  ، مذارك 14/1/2021 بتاريخ // العخاقجامعة وارث األنبياء

بخيطانيا بخعاية أكاديسية قامهس  األول في الخياضيات الرشاعية والطبية في الجوليالعخبي السؤتسخ  -6
   ، باحث ومذارك 25/9/2021-23حاث والتخجسة  بتاريخ الألب

 ،السشعقج في محافظة الشجف/ 2020/ 20/11مؤتسخ الشجف التجريبي الهطشي األول السشعقج في تاريخ  -7
 مذارك 

 

 -البحهث السشذهرة والسقاالت :-

On the 𝛚𝐛 – 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭space (Journal of Advance in Mathematics)  1- 

2-On the ωb-Separation Axioms(International Journal of Science and 
Research (IJSR) 

 Journal of Law and)عمضياعاني مشيا السجتسع وكيفية القزاءلسذكالت األجتساعية التي يا-3
Society Management)  

 (مجمة الهالية/العتبة العمهية السقجسة/العخاق)جائحة كهرونا وتحجيات البذخ في الشسط العالسي -4

 (/ العخاقمخكد الدبط التخرري لمبحث والشذخ العمسي) الذبابيالسخجرات أفة مجتسعشا  -5

 ( مجمة الهالية/العتبة العمهية السقجسة/العخاق) األمام عمي )ع( مجرسة لتشسية الحات -6
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 )مجمة الفخاق/ العتبة الحدضشية السقجسة/ العخاق( والدخ األليي السكشهن لضمة القجر  -7

 األلكتخونية/ السغخب( 24)مجمة  األندان في السجتسعاألرادة والتغضضخ سخ نجاح  -8

  -:العمسية السؤلفات -

األسالضب الحجيثة لكياس التشهيع األقترادي في البمجان العخبية )بعشهان بالعمهم األقترادية  كتاب دولي -1
 . السانيا)بخلضن( /السخكد العخبي الجيسقخاطي عن صادر (وسبل األستجامة

في الفزاءات   -wb)حهل تعسيم السجسهعات السفتهحة من الشسط الخياضيات بعشهانفي دولي كتاب  -2
 دار أنكي لمشذخ والتهزيع / العخاق قبل التبهلهجبة( من 

لتحقبق األمن السهسهم بعشهان )ججليات التزامن والعسل التطهعي ب دولي في العمهم األندانية كتا -3
  الجدائخ، /ألفا لمشذخ والتهزيع  صادر عن داراألجتساعي العخبي(، 

صادر عن أكاديسية قامهس  (والطبية بعشهان )الخياضيات الرشاعية التطبيكية في الخياضياتدولي  كتاب -4
 لألبحاث والتخجسة / بخيطانيا  

 ( من دار جضن لمشذخ والتهزيع / لضبيا2ج في األدب بعشهان )دفتخ وقمم شسهع عخبيةدولي كتاب  -5

 كتاب ثقافي تشسهي)أفكار عابخة لذباب طامحة( لسجسهعة شباب من الهطن العخبي .   -6

 -السقخرات التي تم تجريديا: -

 رياضيات -1

 ( 1لياكل متقطعة )-2

 (2لياكل متقطعة ) -3

 

  -التذكخات والتكخيسات : -

 (العخاقية )رئيذ جامعة واسط/ وزارة التعميم العاليشكخ وتقجيخ من قبل  -1

 (العخاقية شكخ وتقجيخ من قبل )مجيخية شباب رياضة واسط/ وزارة الذباب والخياضة-2
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    شكخ وتقجيخ من قبل )األمانة العامة ألئتالف الذباب العخبي/ مرخ( -3

 من قبل )مشرة أريج الجولية لمباحثضن العخب/ مالضديا( خطاب شكخ وتقجيخ-4

 (لضبيا شكخ وتقجيخ من قبل )ميخجان األبجاع والسبجعضن العخب لمجورة الخامدة/  -5

 شكخ وتقجيخ من قبل )عسضج كمية عمهم الحاسهب وتكشمهجيا السعمهمات/جامعة واسط( -6

 (/العخاقأكايسية الخونق الجولية لمتشسية والتطهيخ)شكخ وتقجيخ من قبل -7

 السعمسضن العخاقضضن قطاع الحي(شيادة تقجيخية من قبل )نقابة  -8

 )مذخوع فتية الكفضل الهطشي/ العتبة العباسية السقجسة( شيادة تقجيخية من قبل -9

 (/العخاقمن قبل )تجسع مؤسدات الخضهان الثقافية شيادة تقجيخية -10

 / الهقف الذيعي(أمانة مدجج الكهفة والسدارات السمحقة بو) شيادة تقجيخية من قبل -11

عمى شيادة الجكتهراه الفخخية الجولية )بالتعاير الدمسي( من السجمذ الجولي العام لمدالم والتشسية  حاصل-12
  25/6/2021بتاريخ 

 (/العخاقرابطة التشسية والتطهيخ والجهدة التطهعيةوسام التسضد وقالدة األبجاع  من قبل ) -31

 -:والسذاريع العمسية السدتقبمية السؤلفات 

 / مالضديا  (األستثسار العمسي لخجمة السجتسعات العمسيةالعمهم األندانية بعشهان )في دولي  كتاب  -1
 ( لمسجالت العمسية العخبية .  Aعزه في مذخوع ) -2
مذارك في تأليف كتاب بعشهان )أبحاث ودراسات حهل أدوات أدارة الجهدة الذاممة في مؤسدات التعميم  -3

 من جسيهرية الجدائخ .  العالي: ترسيم ، تكضيف، تطبضق ، نساذج(

 


