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 ةـــــات الشخصيـــــالمعلوم .1

 علي عبدالرضا محمدصالح السعيدي سيف بــواللق يــالرباعم ـــاالس

 استاذ مساعد يـــب العلمــــاللق

 دكتوراه الشهادة

  التربية للعلوم الصرفةكلية  الكلية واسط الجامعة لــــالعمان ــــمك

 أمين مجلس الكلية و مسؤول شعبة الحاسبات واالنترنت  يــب الحالــالمنص

  07725042181 فـــم الهاتـــرق

  salsaidi@uowasit.edu.iq يــترونــد االلكـــالبري

21/1/6198الكوت        –واسط  محل وتاريخ الوالدة  

اطفال 2متزوج ولدي  الحاله الزوجية  

 

  االكاديمية المؤهالت العلمية. 2

 سنة التخرج التخصص المانحه اسم الجامعة الشهادة

كلية  الجامعة المستنصرية  بكالوريوس

 العلوم

 2007 الحاسباتعلوم 

 2014 أنظمة المعلومات –علوم حاسبات  الجامعة العثمانية / الهند ماجستير

 2021 ذكاء اصطناعي –علوم الحاسوب  الجامعة التكنولوجية دكتوراه

 2014 عربي -ترجمه انكليزي  الجامعه العثمانية / الهند دبلوم عالي

 

 اللقاب العلمية ا .3

 

 التخصص تاريخ الحصول ب العلمياللق

 مة المعلوماتانظعلوم حاسوب / 2014 مدرس مساعد

 المعلومات انظمةعلوم حاسوب / 2017 مدرس

و  علوم حاسوب / انظمة المعلومات 2020 استاذ مساعد

  الذكاء االصطناعي 

   استاذ
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 قضاها في الوظيفةالفترة التي  الجهة  اسم الوظيفة ت

 الـــى مــــن

 2008 2007 رئاسة الجامعه موظف في قسم شؤون الطلبة 1

 2009 2008 كلية التربية مسؤول وحدة االنترنت 2

 2012 2009 كلية التربية  مسؤول شعبة الحاسبات واالنترنت 3

 -التربية للعلوم الصرفة كلية  مقرر قسم علوم الحاسوب  4

 جامعه واسط

14/10/2014 31/10/2016 

 11/9/2017 2016 جامعه واسط -كلية التربية  مسؤول شعبة الحاسبات واالنترنت 5

 29/8/2021 18/11/2019 كلية التربية للعلوم الصرفة  كلية امين مجلس 6

 الى االن 2016 كلية التربية للعلوم الصرفة مدير مركز الوسائط متعدد اللغات 7

مسؤول شعبة الحاسبات  الحاسبات واالنترنتمسؤول شعبة  8

 واالنترنت

18/11/2019 29/8/2021 

 الى االن 29/8/2021 كلية التربية للعلوم الصرفة رئيس قسم علوم الحاسوب 9

 

 التدريس الجامعي . 5

 

 الفترة التي قضاها في التدريس الجامعـــــــــــة الكلية( /الجهة )المعهد  ت

 الـــى مــــن

 جامعة واسط التربية كلية  1
2008 2018 

 جامعة واسط كلية التربية للعلوم الصرفة  2
 الى االن 2018

 جامعة واسط كلية الهندسة 3
2015 2017 

 جامعة واسط كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 4
2021 2021 

 

 

 



  والعليا االوليةتدريس المواد في الدراسات . 6

 القسم العلمي المرحلة المادة الكلية  ت

علم النفس , اللغة االنكليزية ,  االولى اساسيات الحاسوب التربية  1

 الجغرافية

اللغة االنكليزية , علم النفس ,  الثانية تطبيقات الحاسوب التربية 2

 الجغرافية

 علوم الحاسوب الثانية هياكل بيانات التربية للعلوم الصرفة  3

 علوم الحاسوب االولى تقنيات وتركيب الحاسوب التربية للعلوم الصرفة  4

 علوم الحاسوب الثانية نظرية االحتسابية التربية للعلوم الصرفة  5

 علوم الحاسوب الرابعه الحوسبة السحابية التربية للعلوم الصرفة 6

 علوم الحاسوب االولى تصميم منطقي التربية للعلوم الصرفة 7

علوم الحاسوب  8

 وتكنولوجيا المعلومات

 علوم حاسوب الثالثة قواعد بيانات موزعة

دبلوم  تنقيب بيانات  التربية للعلوم الصرفة 9

 عالي

 الحاسوبعلوم 

دبلوم   ذكاء اصطناعي التربية للعلوم الصرفة 10

 عالي

 الحاسوبعلوم 

 

 

 الدولية والمحليةالمؤتمرات لمشاركة ب.ا7

 
 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
 عضو لجنة تحضيرية كلية التربية جلمعة واسط 2009 المؤتمر العلمي الدولي الثالث كلية التربية 1

 2010 المؤتمر العلمي الدولي الرابع كلية التربية 2
 جلمعة واسطكلية التربية 

 عضو لجنة تحضيرية

 2011 المؤتمر العلمي الدولي الخامس كلية التربية 3
 كلية التربية جلمعة واسط

 عضو لجنة تحضيرية

 2012 المؤتمر العلمي الدولي السادس كلية التربية 4
 كلية التربية جلمعة واسط

 عضو لجنة تحضيرية

 2014 المؤتمر العلمي الدولي االتاسع كلية التربية 5
 كلية التربية جلمعة واسط

 عضو لجنة تحضيرية

 المؤتمر العلمي الدولي العاشر كلية التربية 6
 كلية التربية جلمعة واسط 2015

 عضو لجنة تحضيرية

 المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر كلية التربية 7
 جلمعة واسطكلية التربية  2016

 عضو لجنة تحضيرية

 حضور كلية الهندسه جامعه واسط 2018 المؤتمر العلمي لالنظمة المستدامه 8



 حضور بغداد 2017 المعلومات لتكنولوجية  IT Liveمؤتمر  9

 حضور بغداد 2018 المعلومات لتكنولوجية  IT Liveمؤتمر  10

 حضور دهوك 2019 المؤتمر العلمي الدولي االول 11

جامعة  –جامعة واسط  2019 المؤتمر الدولي للجامعه المجتمعية 12

 نيوكاسل

 حضور

المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم الحاسوب  13

 وتكنولجية المعلومات واالتصاالت

 عضو لجنة تحضيرية جامعة واسط 2021

المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم الحاسوب  14

 واالتصاالتوتكنولجية المعلومات 

 عضو لجنة علمية جامعة واسط 2021

 

 التدريبية في المجاالت التالية شهادات المشاركة في الدورات. 8

 Active Learningالتعليم النشط شهادة مشاركة في  -1

 وكالة كويكاالتعليم االلكترونية وتسجيل المحاظرات الفيديوية كوريا الجنوبية شهادة مشاركة في  -2

 االنعاش القلبي واالسعافات االولية  CBRشهادة مشاركة في   -3

 طرائق التدريس الحديثهشهادة مشاركة في  -4

 قيادة الحاسوب االلي شهادة مشاركة في  -5

 CCNAالشبكات الدولية سسكو شهادة مشاركة في  -6

 

 األنشطة اإلدارية .9

 :المكلف بها في الكلية  انــــللجا
 

 2015-2014التربية للعام الدراسي عضو اللجنة االمتحانية كلية  .1

 2016-2015عضو اللجنة االمتحانية كلية التربية للعام الدراسي  .2

 2017-2016عضو اللجنة االمتحانية كلية التربية للعام الدراسي  .3

 2018-2017عضو اللجنة االمتحانية كلية التربية للعام الدراسي  .4

 2020-2019ي عضو اللجنة االمتحانية كلية التربية للعام الدراس .5

 2021-2020-2019-2017-2016-2015-2014العلمية لقسم علوم الحاسوب للسنوات عضو لجنة  .6

 2017-2015-2014عضو لجنة االرشاد التربوي للسنوات  .7

 عضو لجنة نشر ثقافة التحول الى نظام المقررات  .8

 عضو لجنة المقاصة العلمية  .9

 لجنة اعتمادية المجالت العلمية  .10

 

 رــــديــر والتقــب الشكـــكت .11

 3وزير التعليم العالي والبحث العلمي تاب شكر وتقدير من ك 

  13كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعه عدد 

  4كتاب شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعه عدد 

  25كتاب شكر وتقدير من العميد عدد 

  1كتاب شكر وتقدير من مدير عام دائرة صحة واسط عدد 

 / لجنة التربية والتعليم رشيد الياسري  كتاب شكر وتقدير من عضو مجلس النواب 

  كتاب شكر وتقدير من المحافظ 

 كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس محافظة 

 



 محاضر في الدورات التدريبية  .12

 2007كلية التربية جامعة واسط عام  2007اساسيات الحاسوب و برامج االوفيس  -1

 2009كور عام سي المدارس الثانوية بالتعاوم مع منظمة ميري ف 2007اساسيات الحاسوب و برامج االوفيس  -2

 2010مركز الحاسوب والمعلوماتية عام  2010االوفيس اساسيات الحاسوب و برامج  -3

 2012مركز الحاسوب والمعلوماتية عام  يف2010اساسيات الحاسوب و برامج االوفيس  -4

 2012صيانة الحاسوب مركز التعليم المستمر  -5

 2014مركز الحاسوب والمعلوماتية عام 2012اساسيات الحاسوب و برامج االوفيس  -6

 2015مركز الحاسوب والمعلوماتية عام  2012االوفيس  ات الحاسوب و برامجاساسي -7

 مركز الحاسوب والمعلوماتية 2021دورة كفاءة الحاسوب وقيادة الحاسوب االلي  -8

 

 

 ورة في مجالت محلية وعالمية منهاالبحوث المنش .13

1- Smart Shopping System with RFID Technology Based on Internet of Things //Scopus  

2- Efficient RTS and CTS Mechanism Which Save Time and System Resources //Scopus  

3- Plate Detection and Recognition of Iraqi License Plate Using KNN Algorithm 

4- Wisdom Extraction from the English Poetry using SVMs //Scopus 

5- Wisdom Extraction from English Poems Using Two-level Feature Selection with 

Rough Set Theory //Scopus 

6- Improving Quality of Video Streaming Over Mobile Networks to   Leverage 

Healthcare Services 

7- Protect Sensitive Data in Public Cloud from an Theft Attack and detect Abnormal 

Client Behavior 

8- Improved scatter search algorithm based on meerkat clan algorithm to solve NP-hard 

problems //Scopus 

9- Choice of a Specific Path to Ensure Transmitting Data with no wasting in the Power of 

Nodes  

10-  English poems categorization using text mining and rough set theory. //Scopus 
 
 

 عضوية المنظمات والجمعيات العلمية .14

 عضو نقابة االكاديمين العراقيين  -1

 مدير مركز التخطيط االستتراتيجي االكاديمي نقابة االكاديمين في واسط -2

 

 المهارات الشخصية  .15

 حاصل على شهادة التوفل في اللغه االنكليزية 

  حاصل على شهادةIC3 في الحاسوب واستخدامات البرامج 

 قيادة الحاسوب في برامج ماكروسوفت اوفيس حاصل على شهادة 
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 االجنبية والمحلية مقوم علمي لعدد من البحوث في مجالت سكوبس 
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