
 السيرة الذاتية

 

 سامر حسين علي خليل االسم الرباعي :

 1966 تاريخ الوالدة :

 2010 تاريخ الحصول عليها :                                              ماجستيرالشهادة :   

 علوم حاسبات التخصص الدقيق:                                       علوم حاسباتالتخصص العام   

 2010 تاريخ الحصول عليه :                                        س مساعدمدراللقب العلمي :  

 و ثالثة اشهر سنة 18 عدد السنوات في التعليم العالي :

 و خمسة اشهر سنوات 9 عدد السنوات خارج التعليم العالي :

 samerbaq@yahoo.com البريد االلكتروني :

 2000 تاريخ الحصول عليه :         العراق / الجامعة التكنولوجية الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس :

  2010: ريخ الحصول عليهتا                         جامعة بونا / الهند الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 تاريخ الحصول عليه                             الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :   

 لجامعة بونااالنترنيت  عبرالطبة ل تسجينظام  عنوان رسالة الماجستير :

 عنوان اطروحة الدكتوراه :

 

  -:الوظائف التي شغلها  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت

 1996-1991 مةاشركة الفاو الع مالحظ فني  1

 2007-2003 جامعة ديالى م. ر. مبرمجين 2

    

 

 

 درس فيهاالجامعات او المعاهد التي  -

الجهة ) الجامعة / الكلية /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

  1986-1984 مركز التدريب النفطي 1

  2000-1996 الجامعة التكنولوجية 2

  2010-2007 جامعة بونا 3

 

 



 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم  الكلية  الجامعة ت

كلية التربية للعلوم  يالىد 1
 الصرفة

 2010 تاتشفير البيان علوم الحاسبات

كلية التربية للعلوم  ديالى 2
 الصرفة

تصميم قواعد  علوم الحاسبات
 البيانات

2010 

كلية التربية للعلوم  ديالى 3
 الصرفة

النظرية  علوم الحاسبات
 االحتسابية

2019 

كلية التربية للعلوم  ديالى 4
 الصرفة

مجة رالب علوم الحاسبات
 المهيكلة

2019-2021 

 

 االشراف على رسائل الماجستير و اطاريح الدكتوراه -

عنوان الرسالة  القسم  الكلية  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

 

 المؤتمرات و الندوات العلمية التي شارك فيها  -

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعقاد العنوان ت

1 ICET 2017  2017 مشارك تركيا –انطاليا 

2 ICET 2017  2017 مشارك تركيا –انطاليا 

     

 

 الدورات التي شارك فيها و التي اقامها  -

 السنة  االنعقادمكان  عنوان الدورة  ت

استخدام شيكة التواصل  1

كمنصة  youtubeاالجتماعي 

 تعليمية

 –كلية التربية للعلوم الصرقة 
 ديالىجامعة 

2020 

 –كلية التربية للعلوم الصرقة  OBS التطبيق استحدام 2
 ديالىجامعة 

2020 

    

 

 

 

 

 

 



 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة المجتمع و تطوير التعليم  -

 السنة  محل النشر عنوان البحث  ت

1 A Relevance Comparison 
between Interval and 

Prefix Labelling Schemes 

IEEE  2017 

2 The Emergence 
Computation of Overflow 

in Dynamic XML Tree 
Based on Prefix and 

Interval Labelling 
Schemes 

IEEE  2017 

    

 

 المجالت العالمية التي قام بالنشر بها : -

العدد الذي نشر  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت
 فيه

 السنة 

      

      

      

 

 عضوية الهيئات و الجمعيات  العلمية المحلية و الدولية -

ما زال عضواً /  تاريخ االنتساب   دولية -محلية  اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

 كتب شكر( –شهادات تقديرية  –ابداعات او نشاطات حصل فيها على ) جوائز  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل عليه 
شهادات  –)جوائز 

كتب  –تقديرية 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

 شبكةانشاء  جامعة ديالى كتاب شكر و تقدير  1

infrastructure 

من الحواسيب و 
 توزيع خدمة

االنترنيت من 
خاللها على 

 .قساماال

2004 

 حاسوب تنصيب يالىدجامعة  تثمين جهود  2
 يسمحخادم 

 بالمشاركة
 في  سلكياال

2020 



طابعة  باستخدام
و االلكترونية 

من  ضوئي ماسح
نتسبي قبل جمبع م

   القسم الواحد..

      

 

 

 التأليف و الترجمة  -

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

      

      

      

 

 اللغات التي يجيدها  -

 العربية -1

 االنكليزية -2

 

 المساهمات في خدمة المجتمع 

 2021المساهمة في صيانة اجهزة التصويت لالنتخابات للعام  -1

2- 


