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تاريخ الوالدة:

-12أيلول1983-

مكان الوالدة:
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الحالة الزوجية:
عدد االطفال:

متزوج
1

االيميل

:

القرية الفرنسية
دهوك
اقليم كردستان  -العراق
( 07740870904اتصال)
( 07705413334اتصال –واتساب -تلغرام -فايبر)
( 07515593595اتصال –واتساب -تلغرام -فايبر)
ahmed.darghaoth@gmail.com
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❖ المهارات اللغة و الحاسوب ّ
اللغة
العربية
االنكليزية

التكلم

الكتابة

القراءة

الحاسوب

لغة االم

ممتاز

ممتاز

ممتاز

قاعدة البيانات

جيد

جيد جدا

ممتاز

بور بوينت
إكسل
وورد
أكسس
معالجة الصور
برامج هندسية
(Matlab, Multisim, Autocad, Quartus,
)mikroC Pro PIC
اللغات البرمجية
( C++, C, C#, Basic, Pascal, Visual Basic,
Assembly, Fortran, VHDL, HTML, CSS,
Sql, Mysql, Oracle, Java, Visual Basic,
))Matlab (Code,Simulink,GUI

ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
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❖ التحصيل الدراسي
التخصص العام:
سنوات الدراسة:
الجامعة
معدل التخرج

هندسة تقنيات الحاسوب
2003
من:
الكلية التقنية /الموصل
% 73.103

التخصص العام:
التخصص الدقيق:
سنوات الدراسة:
الجامعة
معدل التخرج

هندسة الحاسوب
معالجة اإلشارة الرقمية
الى:
من  /20أيلول2011 /
شرق البحر األبيض المتوسط ()EMU
% 86.5

الى:

الحاصلة من:
2006

تسلسل  29من اصل
الحاصلة من:

العراق

بكالوريوس

النوع:

 191خريج
قبرص التركيا

النوع:

ماجستير

/27حزيران2013/

❖ سجل العمل
االسم:
العميد الحالي:
القسم:
رئيس القسم الحالي:

كلية الحدباء الجامعة
ا.م.د .حسن صبحي العباس
هندسة تقنيات الحاسوب
د .يونس شريف

من2009 :

الى:

2021

❖ الخبرات التدريس
أ -كلية الحدباء الجامعة
 .1معيد في مختبرات هندسة تقنيات الحاسوب من ( 2011-2009برمجة  ،شبكات الحاسوب،هندسة
سيطرة ،مايكرو كنترولر ،FPGA ،معمارية الحاسوب ،معالجة االشارة الرقمية)
 .2تدريسي في قسم هندسة تقنيات الحاسوب من ( 2021-2015امنية الحاسوب وشبكاتها  ،تحليالت
هندسية  ،معالجة االشارة الرقمية ،الرياضيات ، 1تطبيقات حاسوب ،برمجة حاسوب ، 1تركيب حاسبة،
الكترونيك الرقمي)
ب -جامعات اخرى
 .1محاضر خارجي في جامعة الموصل للعام الدراسي  2016-2015في الموقع البديل قي قسم هندسة نفط
(الرياضيات  ،الرسم الهندسي)
 .2محاضر خارجي في جامعة نينوى الربع اقسام (هندسة الحاسوب والمعلوماتية  ،هندسة السيطرة والنظم
 ،هندسة االتصاالت ،هندسة الكترونيك) للعام الدراسي  2016-2015في الموقع البديل (الرسم الهندسي)
❖ الخبرات االدارية المكتسبة من كلية الحدباء الجامعة
 .1عضو في لجنة الصيانة الجهزة الحاسوب لعدة اعوام ()2014-2013-2011- 2010
 .2عضو في لجنة المشرفة على ادارة موقع االلكتروني للكلية
 .3مقرر قسم هندسة تقنيات الحاسوب من 2019-2017
 .4مسؤوالً اداريا ً في وحدة ضمان الجودة و االداء الجامعي 2017-2015
 .5مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي منذو  2017ولغاية 2020/12/6
 .6مشرف على االحصائيات الكلية(طلبة الدراسات االولية والموارد البشرية) (االحصاء الجامعي)
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 .7عضو في االجان االمتحانية للسنوات التالية  2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015من
حيث توزيع الطلبة للقاعات الدراسية ووتنظيم خرائط لجلوس الطلبة في القاعات الدراسية وانشاء جداول
مراقبة للتدريسيين وانشاء استمارة خاصة بتسليم واستالم الدفاتر قبل وبعد االمتحان وعمل احصائيات
لطلبة الممتحنين والغائبين
 .8مسؤول على التسجيل االلكتروني للقبول الطلبة الجدد للعوام التالية 2020-2019-2018-2017-2016
 .9عضو في لجان مختلفة (استحداث اقسام علمية ،اعمار الكلية  ،اعادة تأهيل نظام االلكتروني الخاص
بشؤون الطلبة ،الخ )...
 .10ممثل التعليم االلكتروني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكلية الحدباء الجامعة
 .11عضو مجلس كلية (ممثل التدريسيين) للعام 2020-2019
 .12مسؤول عن ادارة منصة التعليم االلكتروني (منصة موودل) للعام الدراسي ( 2020 -2019حصلنا على
المرتبة الرابعة على صعيد الجامعات وكليات العراقية االهلية في التعليم االلكتروني)
 .13مسؤول ومشرف عن متابعة االمتحان النهائية للعوام الدراسية .2017 - 2016-2015
 .14مسؤول ومشرف عن متابعة االمتحان االلكتروني للعام الدراسي .2020-2019
 .15مسؤول عن ادارة الندوات والورش العلمية المختلفة في الكلية.
 .16عضوا ً في لجان ومتابعة تطوير المنهاج والمقررات الدراسية
 .17مسؤول عن ادارة النظام االلكتروني لنظام المقررات الدراسية
 .18مسؤوال عن تقييمات اداء الكادر التدريسي والوظيفي في الكلية وادارة نظام االلكتروني الخاص
بالتقييمات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /جهاز االشرف والتقويم العلمي منذو عام 2015
ولغاية  / 6كانون االول 2020 /
 .19مسؤول عن ادارة نظام المشروع الوطني للجامعات العراقية لكلية الحدباء الجامعة منذو عام 2018
 .20عضو ارتباط بين كلية الحدباء الجامعة وبين دوائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التالية:
أّ -دائرة جهاز االشراف والتقويم العلمي  -االداء الجامعي
بّ -دائرة جهاز االشراف والتقويم العلمي  -ضمان الجودة
تّ -دائرة التعليم االهلي – شعبة القبول
ثّ -دائرة الدراسات والتخطيط – االحصاء
جّ -دائرة البحث والتطوير
حّ -فريق التعليم االلكتروني الوزاري
❖ تصميم االنظمة االلكترونية (قاعدة بيانات)
 .1تصميم نظام الكتروني لوحدة الحسابات لمتابعة اقساط الطلبة (حصلت على كتاب شكر مع مكافئة مالية)
 .2تصميم نظام الكتروني لدرجات الطلبة لكافة االقسام العلمية وبدقة عالية من حيث عمل الماستر سيت
االلكتروني وحساب نتيجة تقادير وايجاد اوازن ومعدالت درجات الطلبة وايضا التسلسالت الطلبة
واحصائيات من عدد الناجحين والراسبين والمؤجلين والغياب وعدد الطلبة المستخدمي درجات القرار
ونسبة كل درجة قرارمضافة ونسب النجاح واصدار نتيجة امتحان ذاتيا ً لكافة الطلبة وايصال نتيجة
االمتحان الخاصة بكل طالب الى ايميليه الخاص( .حصلت على كتاب شكر مع مكافئة مالية)
 .3تصميم نظام الكتروني الصدار شهادات المشاركة للندوات والورش العلمية لعدد غير محدود من
المشاركين.
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❖ كتب الشكر
 .1سبعة كتب شكر
 .2كتاب شكر واحد منحني قدم شهر واحد مع صرف مكافئة مالية قدرها ( )250000دينار عراقي
 .3كتاب شكر واحد مع صرف مكافئة مالية قدرها( )1000000مليون دينار عراقي
❖ الشهادات الحاصل عليها
IC3 Score -1
 -2طرائق تدريس
 -3صالحية تدريس
 -4برنامج التدريب االحترافي للتعليم االلكتروني الذي اقيم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
العراقية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان وهيئة البحث والتطوير االمريكية
()IREX

❖ البحوث
التاريخ
2015

April-2021

موقع النشر
IEEE( Manchester
)conference
International Journal of
Advances in Computer
and Electronics
Engineering

ت

اسم البحث
A Novel Beam Steering Design for Phased
1Array Antennas
A Review on Smart Cities Technologies,
Challenges, and Solution

2-

اتعهد بان المعلومات أعاله هي صحيحة ودقيقة واتحمل كافة المسؤولية القانونية في حالة وجود معلومات خاطئة.
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