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 التحصيل الدراسي :

 

 قسم هندسة البرامجيات – بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

 2008العراق  -بغداد  –الجامعة التكنولوجية 

  هندسة البرامجيات  –ماجستير هندسة الحاسبات 

 2017روسيا االتحادية  –سان بطرسبورغ –جامعة سان بطرسبورغ التطبيقية الحكومية )البولتيخ( 

 

 اللغات

 ) العربية ) اللغة االم 

 ) الروسية ) جيد    

  متوسط (االنجليزية (   

 العمل
 

  2017لغاية  2008موظف في كلية الهندسة جامعة المثنى من 

 لالن 2017من  استاذ في كلية الهندسة / جامعة المثنى 

 2020عام  محاضر في كلية القانون / جامعة المثنى 
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 الخبرات

 

  14 خبرة في مجال االختصاص سنة . 

  البرمجة بلغةVisual Basic  البرمجة مع معرفة جيدة بلغاتC# & C++  . 

  معرفة جيدة بلغة تصميم صفحات الويبHTML & CSS . 

  اتقان البرامج المكتبيةMicrosoft Office . 

  برنامج تصميم وتحرير الصور احترافPhotoshop  الفيديو  تحريربرنامجUlead video studio . 

 
 

 العمل االداري والخدمي

 / 2020 – 2019مكتب رئيس الوزراء في محافظة المثنى  مسؤول خلية المتابعة . 

  ولحد االن. 2020مسؤول شعبة شؤون الطلبة والتسجيل في كلية الهندسة من 

 . العمل بعشرات اللجان المختلفة في الكلية والجامعة 

 النشاط العلمي 

  تعدها مديرية تخطيط اعداد دراسة و برنامج تطبيقي لمصفوفة البيانات السنوية لمحافظة المثنى والتي

 . 2021المحافظة عام 

 رش العلمية الخاصة بهندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلوماتاقامة العديد من الدورات والو. 

 : نشر ثالثة بحوث في مجالت عالمية ومحلية وهي 

1 The effect of mobile application programming on the educational process 

2 Design and Implementation of a Smart System for School Children Tracking 

3 attacks Best ways computation intelligent of face cyber 

 

 معلومات اخرى 

 

  عضو مؤسس في مبادرةIT Loop  المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات . 

 . مشارك في العديد من دورات التنمية البشرية 

 .مشارك في العديد من المؤتمرات العلمية كلجان تحضيرية وباحث 
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