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 سعد عبدالعزيز شعبان خالد االسم الرباعي: -

 1983تاريخ الوالدة: -

 2013تاريخ الحصول عليها:                     ماجستير                      الشهادة:   -

 هندسة حاسبات التخصص العام:   -

 هندسة حاسبات وتكنولوجيا المعلوماتالتخصص الدقيق:

 2015تاريخ الحصول عليه:         مدرس مساعد                            اللقب العلمي:  -

 احدى عشرة سنةعدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:  -

 ال توجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 saad.azeez@puresci.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني: -

 العراق -بغداد  –كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية  :البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

 2005تاريخ منح الشهادة:  

 روسيا االتحادية –جامعة سانت بطرسبيرج الحكومية للتقنيات الكهربائية  الجهة المانحة لشهادة الماجستير: 

 2013تاريخ منح الشهادة:      

 ال توجد - تاريخ منح الشهادة:                      ال توجد      -نحة لشهادة الدكتوراه:الجهة الما -

 PHPفي بيئة  تطوير ودراسة موقع الكتروني للتجارة االلكترونية "للهواتف النقالة"عنوان رسالة الماجستير: -

 ال توجد-الدكتوراه: عنوان اطروحة -

  الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2007-2005 جامعة ديالى  –كلية الهندسة  -قسم الحاسبات  في المختبرات معيد 1

ادارة الموقع االلكتروني لكلية  2
 الهندسة 

عمادة كلية  -وحدة الحاسوب واالنترننت 
 جامعة تكريت –الهندسة 

2007-2008 

عضو فريق الدعم التقني  3
 للحاسبات واالتصاالت

رئاسة جامعة  –مركز الحاسبة واالنترنت 
 ديالى

2008- 2010 

 2014-2013 جامعة ديالى  –كلية الهندسة  -قسم الحاسبات  تدريسي 4



 –كلية التربية للعلوم الصرفة  -قسم الحاسبات  تدريسي 5
 جامعة ديالى 

2014-2016 

  

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى -الفترة من  )الكلية(/ المعهد(الجهة )الجامعة  ت

  2005-2001 بغداد -كلية التنيات  الكربائية وااللكترونية   1

 -جامة سانت بطرسبيرغ الكومية للتنيات الكربائية 2
 روسيا

2010-2013  

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2014-2013  مبادئ تقنيات الحاسوب الحاسبات الهندسة ديالى 1

 2014-2013 هياكل بيانات  الحاسبات الهندسة ديالى 2

 2014-2013 تقنيات برمجية  الحاسبات الهندسة ديالى 3

التربية للعلوم  ديالى 4
 الصرفة

 2015-2014 معمارية الحاسوب الحاسبات

التربية للعلوم  ديالى 5
 الصرفة

 2015-2014 تقنيات الحاسوب الحاسبات

التربية للعلوم  ديالى 6
 الصرفة

 2016-2015 معمارية الحاسوب الحاسبات

التربية للعلوم  ديالى 
 الصرفة

 2016-2015 تقنيات الحاسوب الحاسبات

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 الدراسية السنة المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

 السنة الدراسية عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت

تطوير موقع الكتروني الدارة  الحاسبات الهندسة ديالى 1
البيانات الحيوية لمنتسبي قسم 

 ASP.net الحاسبات في بيئة

2013-2014 

بناء نظام محمي الكتروني الداء  الحاسبات الهندسة ديالى 2
 Visual االمتحانات في بيئة

Basic.net 

2013-2014 

التربية للعلوم  ديالى 3
 الصرفة

دراسة وتطوير موقع الكتروني  الحاسبات
الدارة متجر لتسويق الحاسبات 

  ASP.net & SQL serverباستخدام

2014-2015 

التربية للعلوم  ديالى 4
 الصرفة

بناء وادارة نظام محوسب الدارة  الحاسبات
 باستخدامالتعليم االلكرتوني 

  Visual Basic.net & MS 
Access  

2014-2015 

 



 .فيها شارك والورش التي العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

المؤتمر العلمي لكلية  1
 الهندسة

 2014 حظور كلية الهندسة –جامعة ديالى 

ورشة عمل لتعلم طرق  2
وضع الخطط الخمسية 
 لمجاميع العمل العلمية

كلية التربية  –جامعة ديالى 
 للعلوم الصرفة

 2016 حظور

3     

4     

5     

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

اجتياز دورة تعلم اداء اختبار اللغة  1
 TOEFLاالنجليزية 

قسم التطوير  –رئاسة الجامعة التكنولوجية 
 والتعليم المستمر

2008 

 -كلية الهندسة  –المكتب االستشاري العلمي  اجتياز دورة تعلم اللغة االلمانية 2
 جامعة ديالى

2009 

اجتياز دورة شبكات الحاسوب االكاديمية  3
CCNA 

 2009 رئاسة جامعة ديالى -  CISCOاكاديمية 

اقامة دورة لتعليم تطوير البرامج باستخدام  4
 Cلغة 

 –كلية التربية للعلوم الصرفة  –جامعة ديالى 
 قسم الحاسبات

2014 

اجتياز دورة شبكات الحاسوب العملية  5
CCNA 

لخدمات  MK netمعهد – CISCOاكاديمية 

 بغداد-  شبكاتال

2015 

 2016 جامعة ديالىرئاسة  -مركز الحاسبة واالنترنت  Javaاجتياز دورة التطوير البرمجي بلغة  6

    

 

 

 . التعليم أوتطوير المجتمع لخدمة التخصص مجالفي  البحثية المشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

2    

3    

    

 

 

 التي قام بالنشر فيها( impact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

1      

2      

      

      

      

      

      

 



 

 . والدولية المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 إبداعات أو نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة 

 تقديرة/ كتاب شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

المشاركة في برنامج  1
 العاليتطوير التعليم 

شهادة تقديرة و 
 كتاب شكر

برنامج تطوير التعليم  وزير التعليم العالي
 العالي في العراق

2013 

المشاركة في مؤتمر  2
جامعة سانت 

بطرسبورغ السنوي 
 للتعليم العالي

جامعة سانت  شهادة تقديرة
روسيا  –بطرسبورغ 

 االتحادية

المشاركة في مؤتمر 
جامعة سانت 

بطرسبورغ السنوي 
 للتعليم العالي

2013 

المشاركة في احتفالية  3
الملحقية الثقافية 

العراقية في روسيا 
 االتحادية

الملحقية الثقافية  شهادة تقديرة
العراقية في روسيا 

 االتحادية

احتفالية الملحقية الثقافية 
العراقية في روسيا 
االتحادية في مدينة 
 سانت بطرسبورغ

2013 

المشاركة في انجاز  4
 مهام اللجنة االمتحانية

عميد كلية التربية  كتاب شكر
 للعلوم الصرفة

عضوية اللجنة 
 االمتحانية للكلية

2014 

المشاركة في انجاز  5
 مهام اللجنة االمتحانية

عميد كلية التربية  كتاب شكر
 للعلوم الصرفة

عضوية اللجنة 
 االمتحانية للكلية

2015 

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      



19      

20      

21      

      

      

 

 التاليف والترجمة  -

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجية

      

      

      

      

  

 يجيدهااللغات التي  -

 العربية )اللغة االم( -1

 االنجليزية )محادثة , قراءة , كتابة(-2

 الروسية )محادثة , قراءة , كتابة(   -3

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1... 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

 2015-2014بعقوبة  –ديالى  –االشراف على تطبيق الطالب في المدارس المحلية  .1

 2016-2015بعقوبة  –ديالى  –االشراف على تطبيق الطالب في المدارس المحلية  .2

 


