السيرة الذاتية

االسم  :د.محمود جواد ابو الشعير
التولد 1954 :

اخر تحصيل دراسي وتاريخ الحصول عليه  :دكتوراه في االحصاء التطبيقي 1997
اللقب العلمي او مايعادله  :أستاذ

اهم النشاطات والخبرات المكتسبة العلمية والعملية

 عضو الجمعية العراقية للعلوم االحصائية 2013-1988
 رئيس اللجنة القطاعية القسام االحصاء في الجامعات العراقية
 رئيس هيئة تحرير مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم
 اشرف وناقش العديد من االطاريح والرسائل للدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي في االحصاء في مختلف الجامعات العراقية
 رئيس لجنة الترقيات العلمية والتعضيد – كلية الرافدين الجامعة
 عضو اللجنة االدارية التحاد االحصائيين العرب في عمان – االردن
 عضو الهيئة االستشارية في مجلة اتحاد االحصائيين العرب )(JASU
 عضو الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في وزارة التخطيط العراقية
 عضو لجنة تصميم استمارات التعداد وتهيئتها واعدادها لكي تتناسب مع مواصفات اجهزة المسح الضوئي والبرمجيات
 عضو لجنة التحضير لورشة العمل لدراسة واقع الجامعات والكليات االهلية
 عضو لجنة التحضير لورشة العمل التي نظمها صندوق االمم المتحدة للسكان للهيئة العليا للسكان
 عضو الهيئة االستشارية في المجلة العراقية للعلوم االحصائية في جامعة الموصل
 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي التحاد االحصائيين العرب
 خبير ورشة العمل لمسح االحوال المعيشية في العراق  /معهد الدراسات التطبيقية الدولي النرويجي وبرنامج االمم المتحدة
 شارك في أكثر من ( )20مؤتمر دولي وعربي ومحلي
 المشاركة في الندوة العالمية مع منظمة اليونيسيف ( البيانات والمعلومات الالزمة لمراقبة اهداف وستراتيجيات الطفولة في التسعينات )
 المشاركة في ورشة العمل الخاصة بالتعليم االلكتروني واستخدام االجهزة االلكترونية الحديثة في التعليم والمنعقدة في لبنان
2013/2/16-12
 المشاركة في ورشة عمل المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الجولة الرابعة المنعقد في عمان 2013/3/19-17
 تأليف اكثر من ( )5كتب تم نشرهم في الجهاز المركزي لالحصاء و المركز القومي للتخطيط  /وزارة التخطيطو كلية الرافدين الجامعة
 نشر اكثر من ( )30بحث في مختلف المجالت الدولية والعربية والمحلية
 حصل على اكثر من (  ) 150شكر وتقدير من مختلف الجهات ( معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ،معالي وزير التخطيط
والتعاون االنمائي  ،معالي وزير التربية  ،معالي وزير الشباب والرياضة  ،اتحاد االحصائيين العرب  ،مجلس التعليم االهلي  ،الجهاز
المركزي لالحصاء  ،مديرية الدفاع المدني  ،كلية الرافدين الجامعة وغيرهم)
المناصب االدارية التي شغلها المرشح إن وجدت
 .1رئيس باحثين ومدير لدائرة االحصاءات التربوية واالجتماعية في الجهاز المركزي لالحصاء -وزارة التخطيط 1991 – 1983 /
 .2رئيس وحدة بحوث احصاءات االم والطفل بالتنسيق مع منظمة االمم المتحدة للطفولة (يونسيف) 1991 – 1987 /
 .3خبير االحصاء في مشروع (مسح صحة الطفل) بالتعاون مع منظمة الطفولة العربية مع وزارة الصحة 1990 – 1988 /
 .4مقرر قسم بحوث العمليات في كلية الرافدين الجامعة 1997 /
 .5رئيس قسم االحصاء والمعلوماتية  -كلية الرافدين الجامعة 2005 – 1998 /
 .6عميد ورئيس مجلس كلية الرافدين الجامعة  -2005 /حتى االن
 .7رئيس شركة كفاءات الرافدين للمسوح االحصائية وتكنولوجيا المعلومات 2007 /
 .8رئيس منظمة (استبانة الستطالع الرأي) 2011 /

