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 السرية الذاتية : 
 ( الفلوجة ، العراق .1971-1965الدراسة االبتدائية ) -

 ( الفلوجة ، العراق .1977 -1972اسة الثانوية )الدر -

( ، كلية الهندسة جامعة 1981 – 1978بكالوريوس هندسة كهربائية ) -

 السليمانية )صالح الدين حالياً ( ، العراق . 

، فروتسواف  التكنولوجيةماجستير هندسة الحاسوب ، جامعة فروتسواف   -

 1987بولندا  –

امعة فورتسواف التكنولوجية ، الدكتوراه في هندسة الحاسوب ، ج -

 1992بولندا  –فورتسواف 

وكلية  UTBMدورات تدريبية عديدة آخرها دورة تدريبية في جامعتي  -

 . 2006فرنسا  –في مرسيليا التكنولوجية الهندسة 
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 الجمعيات والنقابات 
 مهندس استشاري بنقابة المهندسين العراقيين  -

 عضو جمعية المهندسين العراقيين  -

 رابطة التدريسيين الجامعيين عضو  -

 

 جماالت االهتمام العامة 
1. Local Area Networks ( LANs ). 

2. Internet. 

3. OSI and TCP / IP Reference models. 

4. Performability of computer networks  
 

 إمكانيات التدريس 
1. Computer Engineering (Hardware). 

2. Digital Systems. 

3. Computer networks ( LAN , WAN , Internet ). 

4. Microprocessors (Hardware & Software). 

5. Microprocessors  Interfacing 
 

 :السرية األكادميية 

 1992-1994  جامعة سبها  –محاضر بقسم هندسة الحاسوب بكلية الهندسة

  الجماهيرية العربية الليبية .  –

 1995-1998  عملت بالقطاع الهندسي الخاص في بغداد 

 1999- 2003  جامعة  –محاضر قسم هندسة الحاسوب بكلية هندسة

 النهرين .

 2004-  2006  مقرر قسم هندسة الحاسوب 

  عضو في عشرات لجان المناقشات لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في

 جامعات بغداد .

 . مدير تحرير المجلة العلمية لكلية الهندسة بجامعة النهرين 

 دة منها )المناهج ، االمتحانات ، التدريب ، عضو في لجان أكاديمية عدي

 القبول ..( 
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 2006- 2009 رئيس قسم هندسة الحاسوب والمشرف على األقسام الهندسية

 الخرطوم /السودان –بكلية الكومبيوتر مان 

 2009- 2012 بالجامعة  واالتصاالت بكلية المعلوماتية عضو هيئة تدريس

  السورية AIU العربية الدولية

 2012 – 2015  رئيس قسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسوب

 جامعة االنبار  -وتكنولوجيا المعلومات 

 2015- االن عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وكالة 
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