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 :العمل معلومات

  مساعد مدرس العلمي: اللقب

 واسط  جامعة  /الصرفة للعلوم  التربية كلية  في   الحاسوب علوم قسم  في  تدريسية  العمل: نوع

 2006-3-4 التعيين: تاريخ

 

 الشهادات الدراسية الحاصلة عليها:

 .5200 بغداد  جامعة – الحاسوب علوم كلية  – حاسبات  علوم بكالوريوس -

 . 1920 الصناعية كبير امير جامعة   -الحاسبات علوم قسم –  حاسبات  علوم ماجستير -

 

 فيها: عملت التي الوظائف

 العراق  ، واسط  ،  واسط  جامعة   رئيس مكتب  في  ادارية ة موظف 0720 / ايار  -2006 / اذار -

  يس رئ   مكتب   في   البيانات  قاعدة  شعبة   ؤولةمس   1620  /   االول   تشرين   -2007  /  ايلول  -

 واسط  جامعة 

    والمعلوماتية  وبالحاس مركز  في  ترونيلك اال الموقع شعبة مسؤولة  2019/ ايلول -

  الصرفة للعلوم التربية  كلية في  الحاسوب علوم قسم مقرر االن  ولحد  – 2021/  الثاني كانون  -

  بحاسو ال  مركز   في  االنكليزية  واللغة  بالحاسو  كفاءة  تامتحانا  لى ع  االشراف  2021 -

 .  تية والمعلوما

 

 :التدريس خبرة

 التالية:  المواد بتدريس قمت

  األولى المرحلة - MS.DOS / ويندوز  -

   اكسل مايكروسوفت -  بوينت باور   مايكروسوفت  -  وورد مايكروسوفت  -

 الحاسوب  معلو  قسم / األولى  رحلةللم  ++C  لةالمهيك البرمجة -

 الحاسوب معلو قسم / الثانية  رحلةللم ++C  الكيانية  البرمجة -

 الحاسوب  علوم قسم / الرابعة  للمرحلة الشبكات -

 سوبالحا علوم قسم / ابعةرال للمرحلة التشغيل نظم -
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 البحوث المنشورة في المجالت العالمية ذات معامل التأثير: 
 

 

1. Mohammed, Bahaa Kareem, et al. "A comprehensive system for 

detection of flammable and toxic gases using IoT." Periodicals of 

Engineering and Natural Sciences (PEN) 9.2 (2021): 702-711.  

 

 

 

:راتــــــــؤتمـــــــالم  
 

ة من  للمد  قية وجامعة دهوكك بين الجامعة العراالمؤتمر العلمي الدولي الرابع المشتر -1

 2020كانون االول   16-17

 

 األشراف:

 في قسم علوم الحاسوبالعديد من طلبة الدراسات األولية  -

 

 :مؤهالتال

 

 شهادة تدريب من منظمة آيركس. مدربة في مجال التعليم االلكتروني حاصلة على   -

 

 اللجان :
 

 لجان على مستوى الجامعة :

 مركزية في مقر الجامعة  لجنة  60اكثر من  -

 الصرفة.ة التربية للعلوم لجان امتحانية في كلي  3 -

 . ت في جامعة واسطحضيرية في العديد من المؤتمرات التي اقيملجان ت 5 -

 لجنة في كلية التربية للعلوم الصرفة . 11اكثر من  -

 

 التشكرات:

 ياضةالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرتشكرات من وزير التعليم الع 4 -

 داء الكليات . من عم 30و   ،الجامعة ئيس ر  تقدير منكتاب شكر و  45اكثر من  -

 

 

 
 


