اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮاد اﺑﻮ اﻟﺸﻌﯿﺮ
اﻻﺳﻢ  :أ.د .ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻮاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل اﺑﻮ اﻟﺸﻌﯿﺮ
اﻟﺘﻮﻟﺪ  :ﺑﻐﺪاد ١٩٥٤ -
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ  :دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻻﺣﺼﺎء ١٩٩٧
اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ  :أﺳﺘﺎذ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢٠١٣

اھﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
❖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ
❖ إﺷﺮف وﻧﺎﻗﺶ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻطﺎرﯾﺢ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ واﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ
❖ ﻋﺿو اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ٢٠١٩ - ١٩٨٨
❖ رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺿﯾد – ﻛﻠﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
❖ ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻻﺗﺣﺎد اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﻣﺎن – اﻻردن
❖ ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻌرب )(JASU
❖ ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌداد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌراﻗﯾﺔ
❖ ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺗﻌداد وﺗﮭﯾﺋﺗﮭﺎ واﻋدادھﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣواﺻﻔﺎت اﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت
❖ ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟورﺷﺔ اﻟﻌﻣل ﻟدراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻻھﻠﯾﺔ
❖ ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟورﺷﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ ﺻﻧدوق اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺳﻛﺎن
❖ ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل
❖ ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻌرب
❖ ﺧﺑﯾر ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺳﺢ اﻻﺣوال اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق  /ﻣﻌﮭد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧروﯾﺟﻲ وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ) (٣٠ﻣؤﺗﻣر دوﻟﻲ وﻋرﺑﻲ وﻣﺣﻠﻲ
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧدوة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﯾﺳﯾف ) اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اھداف وﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت (
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﺳﺗﺧدام اﻻﺟﮭزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ٢٠١٣
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻌﻧﻘودي اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺟوﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ٢٠١٣
❖ ﺗﺄﻟﯾف اﻛﺛر ﻣن ) (٧ﻛﺗب ﺗم ﻧﺷرھم ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺣﺻﺎء و اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط  /وزارة اﻟﺗﺧطﯾط و ﻛﻠﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
❖ ﻧﺷر اﻛﺛر ﻣن ) (٤٠ﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
❖ ﺣـﺻل ﻋـﻠﻰ اﻛـﺛر ﻣـن ) (١٥٠ﻛـﺗﺎب ﺷـﻛر وﺗـﻘدﯾـر ﻣـن ﻣـﺧﺗﻠف اﻟـﺟﮭﺎت ﻣـﻌﺎﻟـﻲ وزراء ) اﻟـﺗﻌﻠﯾم اﻟـﻌﺎﻟـﻲ واﻟـﺑﺣث اﻟـﻌﻠﻣﻲ  ،اﻟﺗﺧـطﯾط واﻟـﺗﻌﺎون اﻟـﻣﺎﺋـﻲ ،
اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ،اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ (  ،اﺗﺣﺎد اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻌرب  ،ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻھﻠﻲ  ،اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺣﺻﺎء  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻏﯾرھم
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻻھﻠﻲ
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗدى اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﯾوﺗو – اﻟﯾﺎﺑﺎن ٢٠١٧
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻻﺳﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ٢٠١٨
❖ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ٢٠١٨

املناصب االدارية
 .١رئيس باحثني ومدير لدائرة االحصاءات التربوية واالجتماعية في الجهاز املركزي لالحصاء  -وزارة التخطيط ١٩٩١ – ١٩٨٣ /
 .٢رئيس وحدة بحوث احصاءات االم والطفل بالتنسيق مع منظمة االمم املتحدة للطفولة )يونسيف( ١٩٩١ – ١٩٨٧ /
 .٣خبير االحصاء في مشروع )مسح صحة الطفل( بالتعاون مع منظمة الطفولة العربية مع وزارة الصحة ١٩٩٠ – ١٩٨٨ /
 .٤مقرر قسم بحوث العمليات في كلية الرافدين الجامعة ١٩٩٧ /
 .٥رئيس قسم االحصاء واملعلوماتية  -كلية الرافدين الجامعة ٢٠٠٥ - ١٩٩٨ /
 .٦عميد ورئيس مجلس كلية الرافدين الجامعة
 .٧رئيس شركة كفاءات الرافدين للمسوح االحصائية وتكنولوجيا املعلومات
 .٨رئيس منظمة )استبانة الستطالع الرأي(
 .٩امني سر الجمعية العراقية للعلوم االحصائية - ٢٠١٥ /
 .١٠رئيس اللجنة القطاعية القسام االحصاء في الجامعات العراقية
 .١١رئيس هيئة تحرير مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم
 .١٢رئيس لجنة الترقيات العلمية والتعضيد  -كلية الرافدين الجامعة

