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ة   ي  ات   الذ 
رة   السي 

 

 علي دمحم صالح احمد صالح االسم الرباعي :

 63/8/0981  تاريخ الوالدة :

 01/3/6103  تاريخ الحصول عليها :                                                 دكتوراه الشهادة :

 نظم ومعلوماتية الدليك:التخصص                                التخصص العام : علوم الحاسبات

 03/3/6109 تاريخ الحصول عليه :                                   استاذ مساعداللمب العلمي :   

 مكان العمل: جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ لسم الحاسبات

 سنة 08 عدد السنوات في التعليم العالي :

 اليوجد عدد السنوات خارج التعليم العالي :

 dr.alimahmed@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني :

 0/7/6116 تاريخ الحصول عليه :                        كلية اليرمون الجامعة/ العراقالجهة المانحة لشهادة البكالوريوس :  

 0/01/6101ريخ الحصول عليه: تا                      جامعة فارونيش الحكومية/ روسيا  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

  01/3/6103: تاريخ الحصول عليه               جامعة فارونيش التمنية الحكومية/ روسياالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  

 

  اللغات 
 االنكليزية 

 الروسية 

 

  والمناصبالوظائف 

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت

 6112-6111 مركز الحاسبة االلكترونية وحدة الويب سايتمسؤول  0

 6117-6113 مركز الحاسبة االلكترونية مدير  6

 6106-6101 مركز الحاسبة االلكترونية معاون مدير  3

 6161-6103 مركز الحاسبة االلكترونية مدير  1

 مستمر -6160 التربية للعلوم الصرفة مسؤول شعبة الشؤون العلمية 2

 

 لمؤتمرات و الندوات العلمية ا 
 في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل داخل وخارج الجامعة . والماء المحاضرات المشاركة 
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 الدورات: 

 A+ PC Hardware core 

 Photoshop, Photo impact, Dreemwaver 

 Structured Cabling System 

 Local & wireless network instilling & maintenance and other troubleshooting. 

 Website Engineering… FrontPage & HTML 

 Website Engineering & Designing… ASP.net, PHP, MySQL, HTML 

 دورات كفاءة الحاسوب للتقديم للدراسات العليا داخل العراق 

 والحصول على اللقة العلمي في الجامعة دورات قيادة الحاسوب للترقيات العلمية 

 تنصيب وصيانة الشبكات المحلية والالسلكية 

 هندسة موالع الويب 

 تصميم وادراة مولع الجامعة االلكتروني 

 صيانة الحاسبات 

 تصميم وادارة نظام هويات الموظفين والتدريسين 

  برامج التصميمphotoshop& photo impact.   

 بيوتر وانظمة السيرفر تنصيب وصيانة اجهزة الكومWindows Server 2000, NT, XP, 98, 95. 

 تنصيب وصيانة الشبكات 

  ايجاد الحلول لجميع مشاكل الشبكة والملحمات 

 ادارة انظمة التشغيل المكتبية 

 توفير الحلول التمنية لجميع المشاكل الفنية 

 ت المحليةالجهزة الحاسوب والشبكا تصميم وتنفيذ السياسات واإلجراءات األمنية 

 

 

  6166-6111 كتب شكر( –شهادات تمديرية  –) جوائز 

 
    كتاب شكر 0رئيس مجلس الوزراء 

 كتاب شكر 7 الوزير 

 كتاب شكر 3 وكيل الوزير 

 كتاب شكر 6 المحافظ 

 كتاب شكر 62 رئيس الجامعة 

  كتاب شكر 61 مساعد رئيس الجامعة 

 كتاب شكر 03 العميد 

 شكر كتاب 0 الملحمية الثمافية/ موسكو 

 شهادة 9 شهادات تمديرية 

 

 

 لمساهمات في خدمة المجتمع ا 
  6108اعداد وتنفيذ برنامج االمتحان االلكتروني للدراسات العليا نموذجا عنه طالب الدراسات العليا في جامعة ديالى 


