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 السيرة الذاتية للمدرس املساعد مهدي خلف منشد 

 
الوظيفي الهدف  

كذلك و  تعليميكاديمي الالا صرحنا اسم رفع اجل من جهدي قصارى  وابذل بذلت

 ربوع يف التطور  عجلة تحريك على قادر كفوء جيل خلقاملساهمه الفعاله من اجل 

.العزيز بلدنا  
  

:الشخص ي امللف  

  القريش ي طلب منشد خلف مهدي: واللقب الرباعي ألاسم

 التولـــد:   1995/11/25

 الجنـــس:ذكر

  الديانـــة: مسلم

 القوميــة: عربي

 الجنسية: عراقي

 الحالة الاجتماعية: اعزب

 عنوان السكن: واسط – نعمانيه-حي الخطيب- شارع الشهداء

 رقم املوبايل:  07825639583 )يحتوي  جميع وسائل التواصل(

 : إلالكتروني البريد عنوان

 m1a2h3d4i5.mh@gmail.com 

 alaf@uowasit.edu.iqmk 

 col.edu.iq-lecwasit39@alkadhum  

 

 :التواصل مواقع

Researchgate : https://www.researchgate.net/profile/Mahdi-Al-Quraishi 
Google Scholar: 
https://scholar.google.com/citations?user=ifWwAXAAAAAJ&hl=ar 
ORCID : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6486-9387 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mahdi-khalaf-munshid-982a7121b/ 
Academia: https://independent.academia.edu/MahadiKalaf 

 :العمل معلومات

  مساعد مدرس :العلمي اللقب

 ( الحاسوب علوم قسم – فةالصر  للعلوم التربية كلية – واسط جامعة ) دريس يت :الوظيفي العنوان

 واسط جامعة /أعاله الكلية في  الحاسوب علوم قسم في تدريس ي :العمل نوع

 

mailto:lecwasit39@alkadhum-col.edu.iq
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 :عليها الحاصلة الدراسية الشهادات

-6120 اسطو  جامعة – املعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم كلية – حاسبات علوم بكالوريوس -

7012. 

 ور كوالملب,اليزيام_املاليزيه وطنيهال الجامعة -الحاسبات علوم قسم – حاسبات علوم ماجستير -

0192. 

 :فيها عملت التي الوظائف

 ةمعجا_املعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم كلية / البرامجيات قسم في خارجي محاضر (2020_2019( -

 واسط

 واسط ماقسا _ الكاظم الامام كلية / الاعالم قسم في خارجي محاضر (2020_2019( -

 واسط ماقسا _ الكاظم الامام كلية / واملصرفيه اليهامل قسم في خارجي محاضر (2020_2019( -

 واسط جامعة _ الصرفه للعلوم التربيه كلية / الحاسوب قسم في تدريس ي بصفة متعاقد (1202_2020( -

 واسط جامعة / سينا ابن كزر م الى نسبم (1202_2020( -

 واسط ماقسا _ الكاظم الامام كلية / الحاسوب تقنيات هندسة قسم في خارجي محاضر (1202_0220( -

 واسط ماقسا _ الكاظم الامام كلية / الاعالم قسم في خارجي محاضر (1202_0220( -

 واسط ماقسا _ الكاظم الامام كلية / واملصرفيه اليهامل قسم في خارجي محاضر (1202_2020( -

 :التدريس خبرة

 :التالية املواد بتدريس قمت

 رابعه مرحله/ تشغيل نظمةا  -

 ثالثه مرحله/ بالحاسوب الرسم -

 ثالثه مرحله/املتوازيه عالجةامل مفاهيم -

 ثانيه مرحلة/بيانات عدقوا انظمة وتصميم تحليل -

 ولىالا  املرحله /الحاسوب تركيب -

  اولى مرحله / الحاسوب اساسيات -

 اولى مرحله/ الحاسوب مهارات -

 
: التأثير معامل ذات العاملية املجالت في املنشورة البحوث  

 
1. M. Khalaf, H. Najm, A. A. Daleh, A. Hasan Munef and G. Mojib, "Schema 

Matching Using Word-level Clustering for Integrating Universities’ 
Courses," 2020 2nd Al-Noor International Conference for Science and 
Technology (NICST), 2020, pp. 1-6, doi: 
10.1109/NICST50904.2020.9280318. 
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2. Mojib, G., Aman, A.H.M., Khalaf, M. & Hassan, H. (2019). Simulation 

analysis for QoS in Internet of Things wireless network. 3C Tecnología. 
Glosas de innovación aplicadas a la pyme. Special Issue, November 2019, 

77-83. doi: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2019. specialissue3.77-83 
3. http://www.ftsm.ukm.my/cybersecurity/file/research/technicalreport/P

S-FTSM-2019-012.pdf. 
 

 
ـــؤتمـــــــالم ــــ :راتـ  

 
1. ONLINE WASIT FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CORONAVIRUS 

PANDEMIC. 
2. 2020 2nd Al-Noor International Conference for Science and Technology 

(NICST). 
 

 :ألاشراف

 علوم قسم/ الصرفه للعلوم التربيه كلية /واسط جامعة) في كلوريوسلبا طلبة من لعديدا -

 (الحاسوب

 هندسة قسم /اسطو  اقسام_  يهالاسالم الكاظم الامام كلية) في سالبكلوريو  طلبة من العديد,   -

 (الحاسوب تقنيات
 
 :ؤهالتامل

 
 /ليزيهاملا هوطنيال الجامعة/  2019 في"  البرامجيات تكنلوجيا / الحاسوب علوم في رماجستي -

 .اليزيام

 الحاسوب علوم كلية– واسط عةجام/  2017 عام في" بو الحاس علوم" في بكالوريوس -

 .العراق /املعلومات وتكنلوجيا

/  الدوليه النجاح مفاتيح ؤسسهم قبل من تمييز بطاقات سبع على حاصل بشريه تنميه مدرب -

 العراق

 .العراق فرع/ البشريه للتنميه العرب املدربين اتحاد شهادة على حاصل -

 

 الجوائز:

  العراق /املقدسه الحسينيه العتبه /2016( يالرسال ابالشب)  جائزة على حاصلة -

 العام ءعفاالا  ةنتيج 2012/ النعمانيه تربيه مديرية قبل من (  املثالي الطالب) جائزه على حاصل -

 .متتاليه اعوام 3 ملدة الدراسيه املواد كل في

 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2019.%20specialissue3.77-83
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 اللجان :

 
 واسط جامعة – الصرفه للعلوم التربيه كلية( / 2020/2021) لبهالط استقبال لجنة  -

 امعةج – الصرفه للعلوم التربيه كلية (2020/2021) التخرج بحوث مشاريع العلمي الاشراف لجنة -

 واسط

 واسط ةجامع – الصرفه للعلوم التربيه كلية (2020/2021) طلبةلل والعلمي تربوي ال الاشراف لجنة -

 ومللعل التربيه كلية (2020/2021) الرابعه املرحله طلبة التخرج ثبحو  مشاريع مناقشة لجنة -

 واسط جامعة – الصرفه

 واسط ساماق( ع) الكاظم مامالا  كلية (2020/2021) ئيهالنها الطلبه مشاريع العلمي الاشراف لجنة -

 .الحاسوب تقنيات هندسة قسم –

 سمق – واسط اقسام( ع) الكاظم مامالا  كلية (2020/2021) التخرج بحوث مشاريع مناقشة لجنة -

 .الحاسوب تقنيات هندسة
 

 التشكرات:

 . الوزير السيد وتقدير شكر كتاب( 2) -

 .الصرفه للعلوم التربيه كلية عميد وتقدير شكر كتاب( 2) -
 

 
 :اللغات

 (%40)املاليزية اللغة ،(%80)الانكليزية اللغة ،(%100) العربية اللغة

  القراءة: لهواياتا

الطلب عند متوفرة املراجع  


