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 معلومات شخصية:اوال: 

 ستاذ مساعدأ :  اللقب العلمي 

 عراقي :  الجنسية 

 البريد االلكتروني :  ah_first86@yahoo.com                                         

                            ahmedhameed_eng@uodiyala.edu.iq 

 االلكتروني  :                     املوقعwww.uodiyala.edu.iq 

 العراق –محافظة ديالى  –بعقوبة  –جامعة ديالى  –كلية الهندسة   : عنوان العمل. 

 

 :هاراتاملثانيا: 

 :لغات البرمجة C#, C++, C, Matlab, Prolog, Pascal, Basic)   ) 

 البرمجةة تأدوا:    (VLSI), Cadence ORCAD (PSPICE AD), QUARTUS II, MPLAB Assembler and 

simulator, VisualStudio.NET Visual C++, Visual Basic. 

 تطةور  الصصةمي :دوات أ   QwikFlash Board (QF-2) for PIC18f452, Altera Cyclone II DE2 Board, 

TMS320C6713 DSP. 

 ت العلمية:املؤهال : لثاثا

  (.2013-2012)  - ة األمريكيةالواليات املتحد -جامعة بريدجيبورت  -كلية الهندسة  -هندسة الحاسوب في ماجستير 

  (.2008-2004)  -العراق -ى جامعة ديال -كلية الهندسة  -هندسة الحاسوب في بكالوريوس 

 : والعضورة الدورات الصدرربية: رابعا

 وحتى اآلن. 2015عام القيين منذ عضو نقابة املهندسين العرا 

  ىجامعة ديال –كلية التربية  – 2014 –دورة طرائق التدريس و سالمة اللغة. 

  عضو جمعية(UPI) وحتى اآلن. 2013، الواليات املتحدة األمريكية منذ عام 

 اللغات املصقنة:: خامسا

  اللغة االم. –العربية 

  بشكل جيد جدا. –االنكليزية 
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 خ الوظيفي و املناصب االداررة:الصارر: سادسا

 االن وحتى  2019منذ عام  -جامعة ديالى  - أمين مجلس كلية الهندسة. 

  2018وحتى  2016منذ عام  -جامعة ديالى  -كلية الهندسة  -عضو في مكتب الخدمات العلمية واالستشارية. 

  2018 وحتى  2015ذ عام جامعة ديالى من -الدراسات والتخطيط واملتابعة كلية الهندسة  شعبةمدير. 

  2014-2009 –جامعة ديالى  –كلية الهندسة  –مهندس 

  و لحد االن. 2014منذ العام  –جامعة ديالى  –كلية الهندسة  -تدريس ي 

 العوووام و  2013/2014 العوووام الدرا ووو ي جامعوووة ديوووالى – حاسووووبقسووون هندسوووة ال –كليوووة الهندسوووة  -اللجنوووة االمتحانيوووة  عضوووو

 .  2014/2015 الدرا  ي

 العوووووام الدرا ووووو ي جامعوووووة ديوووووالى – حاسوووووبقسووووون هندسوووووة ال –كليوووووة الهندسوووووة  - لجنوووووة اووووومان الجوووووودة و االدا  الجووووام ي عضووووو 

2015/2016  . 

 2016/2017 العام الدرا  ي جامعة ديالى – حاسوبقسن هندسة ال –كلية الهندسة  - لجنة االرشاد التربوي  عضو  . 

 : الجوائز و الصك رمات:بعاسا

   .2019/2020لعام الدرا  ي لجامعة ديالى  –سن هندسة الحاسوب ق –كلية الهندسة االستاذ االول في جائزة  .1

 الوالياتجامعة بريدجبورت في في من كلية الهندسة  Microelectronics and Computer Architectureشهادة في  .2

 .( 2014 ) األمريكيةاملتحدة 

 .( 2014) شهادة شكر من رئيس الوزرا  في العراق .3

 (.2011( في جامعة بريدجبورت / الواليات املتحدة األمريكية )ELIشهادة مع مرتبة الشرف من معهد اللغة اإلنجليزية ) .4

 (.2009شهادة شكر من وزير التعلين العالي في العراق )  .5

 .) 2009(شهادة شكر من نائب رئيس مجلس الوزرا  في العراق  .6

 (.2008دسة / جامعة ديالى / العراق )كلية الهن على خريجياملرتبة األولى  .7
 

 : و العلمي ط العلمي يمكن ايجادها على روابط الصواصل االجصماعياملزرد من املعلومات عن النشا: ثامنا

 

Research Gate  https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Hameed12?ev=hdr_xprf 

Acadimeca.edu  https://uodiyala.academia.edu/AhmedHameed 

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=ZPuW8VAAAAAJ&hl=en 

Publons     https://publons.com/author/1219280/ahmed-salah-hameed#profile 
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