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  32/32/5691 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

   أثنان  دد األوالد  :ــعـــ

  مسلمة :   الديـــــــــــانة

         تكنلوجيا المعلومات:     صــالتـخـص

   سة المعلومات واالتصاالترئيسة قسم هند:     ه ــــــالوظيف

      أستاذ مساعد الدرجة العلمية :

            جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي/ قسم هندسة المعلومات واالتصاالت:    عنوان العمل

        اليوجدالعمل   :  هاتف

       37731290571:   الهاتف النقال

 dr_suhahadi@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 7891 كلية العلوم جامعة بغداد

 7889 كلية المعلومات وعلوم الحاسبات جامعة ووج/ بولندا الماجستير

 هالدكتورا

 

 1007 كلية المعلومات وعلوم الحاسبات جامعة ووج/ بولندا

 كتوراةالد مابعد

 

 

 1070 كلية االتصاالت والمعلومات امعة فلوريدا/ امريكاج

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 7881 - 7899 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد و ابن الهيثم 1

 1007 - 7889 جامعة ووج/ بولند كلية المعلومات وعلوم الحاسبات 2

 1009 -1002 جامعة السليمانية كلية العلوم 3

 ولغاية االن – 1001 جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزمي 4

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 7881-7899 جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد مديرة مركز الحاسبة/معيدة 7

 ولغاية االن -1001 كلية الهندسة الخوارزمي تدريسية 1

 ولغاية االن -1008 كلية الهندسة الخوارزمي رئيسة قسم 3

1    

5    

2    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

تصميم أنظمة  7

 جامعة ووج((المعلومات

 1007-7889 اتمقدمة في تكنلوجيا المعلوم

 1001-1001 تصميم قواعد البيانات هندسة الحاسبات 1

 بروتوكوالت االنترنيت )الدراسات العليا( الهندسة الكهربائية 3

 تحليل وتصميم أنظمة المعلومات

 )الدراسات العليا(

 تكنلوجيا نقل المعلومات الكترونيا وتطبيقاتها

 )الدراسات العليا(

1001-1001 

 تحليل وتصميم أنظمة المعلومات ومات واالتصاالتهندسة المعل 1

 تصميم قواعد البيانات

 ولغاية االن2002-

 تحليل وتصميم أنظمة المعلومات علوم الحاسبات )السليمانية( 5

 تصميم قواعد البيانات

 معمارية االنترنيت

 )الدراسات االولية والعليا(

1009-1002 

 

 :أشرف عليهاالتي ( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

7 Development of a 

heterogeneous database 

Simulation for CAP 

system 

 1005 هندسة الحاسبات/ جامعة بغداد

1 Design and 

Implementation an 

Instant messaging using 

Bluetooth 

معة علوم الحاسبات / كلية العلوم /جا

 بغداد

1002 



 

 

 

 

 

 

 

3 Design and 

Implementation a Private 

SMS using GPRS 

علوم الحاسبات / كلية العلوم / جامعة 

 السليمانية

1009 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

الموتمرات العديد من  1

والندوات وخالل فترة تعيني 

 في الجامعة

   

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

العديد من النشاطات العلمية  وخالل فترة 

 تعيني في الجامعة داخل وخارج الجامعة

 

 

وير أو تطثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

   مرفق مع السيرة الذاتية مجموعة البحوث المنجزة 5

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو المنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء وااللكترونيك 

  عضو منظمة فلبرايت العالمية 

 لهندسة الخوارزميعضو لجنة الترقيات العلمية / كلية ا 

  عضو لجنة الترقيات العلمية / الهيئة العراقية للحاسبات    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

العديد من كتب الشكر وخالل فترة  7

 تعيني في الجامعة
  

 

 .أو المترجمة ؤلفةالكتب الم: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 )اللغة العربية ) اللغة االم 

  ,(محادثةاللغة االنكليزية )كتابة , قراءة 

 ( محادثةاللغة البولندية)قراءة , 

 (محادثة) اللغة الكردية            

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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