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 معلومات شخصية:اوال: 

   مدرس :  اللقب العلمي •

 العراق – ديالى 1969 -7- 24 محل و تاريخ الوالدة: •

 حث العلميااعتمادا على بيانات الب 1: (h index)معامل هيرتش  •

 عراقي :  الجنسية •

   .ثالث اطفالولديه  متزوج : الحالة الزوجية •

 7901767327/009647705391730 00964 : رقم الهاتف النقال •

 drsaad_eng@engineering.uodiyala.edu.iq and  drsaad69@yahoo.com   : البريد االلكتروني •

 .العراق –ة ديالى ظمحاف –بعقوبة  –جامعة ديالى  –كلية الهندسة   : عنوان العمل •

 

 املؤهالت العلمية:ثانيا: 

 التكنلوجيممةجامعممة ال –والعلممو  لهندسممةل الرشمميد كليممة – الكهربائيممة وااللكترونيممةقسممم الهندسممة  – 2006 – هشهادة الدكتورا •

 العراق. –

 التكنلوجيممةجامعممة ال –والعلممو  لهندسممةل الرشمميد كليممة – الكهربائيممة وااللكترونيممةقسم الهندسة  – 1997 – املاجستيرشهادة  •

 العراق. –

جامعممممممممة ال –والعلممممممممو  لهندسممممممممةل الرشمممممممميد كليممممممممة – الكهربائيممممممممة وااللكترونيممممممممةقسممممممممم الهندسممممممممة  – 1992 –شممممممممهادة الب ممممممممالوريوس  •

 العراق. – التكنلوجية

 

 والعضوية: الدورات التدريبيةثالثا: 

 .ىجامعة ديال –كلية التربية  – 2005 –التدريس دورة طرائق  •

 .الحاسبة واالنترنيت مركز – رئاسة جامعة ديالى – 2005 –ب و سدورة الحا •

 .مجلس جامعة ديالى امانة – رئاسة جامعة ديالى – 2011 –سالمة اللغة العربية  اختبار •

 .لجنة اختبار صالحية التدريس – رئاسة جامعة ديالى – 2011 –اختبار صالحية التدريس  •

 .1993 عضو نقابة املهندسين العراقيين منذ العا  •

 .2010عضو نقابة املعلميين العراقيين منذ العا   •

 

ملجيد سلمانسعد عبدا د. _ السيرة الذاتية  
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 اللغات املتقنة:رابعا: 

 اللغة اال . –العربية  •

 .جيد بش ل –االن ليزية  •

 االدارية: واملناصبالتاريخ الوظيفي خامسا: 

 راسمممممم يالد منممممممذ العمممممما  – والعلممممممو  لهندسممممممةل الرشمممممميد كليممممممة – جنمممممماو الشمممممموون العلميممممممة والفنيممممممة – عضممممممو  ممممممي قسممممممم ال  ممممممجيل •

 .1999/2000العا  الدراس ي ولغاية  1996/1997

العمما   ولغايممة 2004/2005منممذ العمما  الدراسمم ي  – جامعممة ديممالى –كليممة الهندسممة  - الحاسممبات والبرامجيمماتهندسممة رئيس قسم  •

 .2012/2013الدراس ي 

 .2013العا  ولغاية  2009  منذ العا ديالى جامعة -كلية الهندسة  -مدير مكتب الخدمات العلمية واالس شارية  •

 االن. ولحد 2004منذ العا   –جامعة ديالى  –كلية الهندسة  -تدريس ي  •

 .2011و 2010ممثل جامعة ديالى  ي املجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية للعامين  •

الدراسمممممم ي لعمممممما  اذ منمممممم  الىجامعممممممة ديمممممم  – الحاسممممممبات والبرامجيمممممماتقسممممممم هندسممممممة  –كليممممممة الهندسممممممة  -رئمممممميس الالجنممممممة االمتحانيممممممة  •

 .2011/2012الدراس ي العا   ولغاية 2004/2005

للعمممممممما  الدراسممممممممم ي جامعمممممممممة ديممممممممالى  – الحاسممممممممبات والبرامجيمممممممماتقسممممممممم هندسمممممممممة  –كليمممممممممة الهندسممممممممة  -عضممممممممو الالجنممممممممة االمتحانيممممممممة  •

2015/2016. 

الدراسممممممم ي ا  منمممممممذ العممممممم  جامعمممممممة ديمممممممالى – الحاسمممممممبات والبرامجيممممممماتقسمممممممم هندسمممممممة  –كليمممممممة الهندسمممممممة  - العلميمممممممةرئممممممميس الالجنمممممممة  •

 .2011/2012الدراس ي العا   ولغاية 2004/2005

منمممممممذ العممممممما  الدراسممممممم ي جامعمممممممة ديمممممممالى  – الحاسمممممممبات والبرامجيممممممماتقسمممممممم هندسمممممممة  –كليمممممممة الهندسمممممممة  - العلميمممممممةالالجنمممممممة  عضمممممممو •

 .االن ولحد 2012/2013

لغايممة و  2004/2005ي راسمم ذ العمما  الدمنمم جامعممة ديممالى  –كليممة الهندسممة  - الحاسممبات والبرامجيمماتهندسممة قسممم  مجلممسرئمميس  •

 .2011/2012الدراس ي العا  

لحممد و  2012/2013منممذ العمما  الدراسمم ي جامعممة ديممالى  –كليممة الهندسممة  - الحاسممبات والبرامجيمماتهندسممة قسممم  مجلممسعضممو  •

 .االن

 ا لعممم لجامعمممة ديمممالى  –كليمممة الهندسمممة  -الحاسمممبات والبرامجيمممات هندسمممة قسمممم  لجنمممة نممممان الجمممودة واالدا  الجمممام ي  مممي رئممميس •

 .2015/2016لعا  الدراس ي وا 2014/2015الدراس ي 

لعمممممما  الدراسمممممم ي لجامعممممممة ديممممممالى  –كليممممممة الهندسممممممة  -الحاسممممممبات والبرامجيممممممات هندسممممممة قسممممممم   ممممممي التربممممممو   االرشمممممماد لجنممممممة  رئمممممميس •
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2016/2017. 

 جامعة ديالى. –كلية الهندسة  –مجلة ديالى للعلو  الهندسية مقيم  ي : ادساس

 

 مات:كريالتا: الجوائز و سابع

مع شهادة تقدير لإلشراف على بحث تخرج طالب والذ  اقامه املجلس العربي  2011لعا   امللتقى الطالبي الرابع عشر جائزة .1

 .وجامعة االسكندرية لتدريب طالب الجامعات العربية

دس عشر لتبادل السا ي اعمال امللتقىوذلك للمشاركة   لتدريب طالب الجامعات العربيةالعربي  شهادة تقديرية من املجلس .2

 .2010عروض تدريب طالب الجامعات العربية املنعقد  ي الجامعة االردنية لعا  

وذلك للمشاركة  ي اعمال امللتقى السابع عشر لتبادل  لتدريب طالب الجامعات العربيةالعربي  شهادة تقديرية من املجلس .3

 .2011بن طالل لعا   ي جامعة الحسين  عروض تدريب طالب الجامعات العربية املنعقد

 .2009/2010املرتبة االولى  ي تقييم ادا  التدريسيين ملن هم بمرتبة مدرس على مستوى جامعات القطر للعا  الدراس ي  .4

 

 .االشراف على مشاريع تخرج املرحلة الرابعة  ي قسم هندسة الحاسوب: ثامنا

 

 :والتقديركتب الشكر  تاسعا:

 وتقديراب شكر كت    2                     وزير .1

 وتقديرشكر  كتاب 18                           رئيس جامعة .2

 وتقديرشكر  كتاب 26                  عميد .3

 وتقديرشكر  كتاب 1 رئيس جامعةمساعد  .4

 وتقديرشكر  كتاب 3                                   اخرى      .5

 

 البحوث املنشورةا: عاشر 
 

لبحثاسم ا ت  ISSN دار النشر اسم المجلة 

1 

analysis and performance 

evaluation of the position 

control of an AC motor using 

PD-PIPID fuzzy logic 

controller 

British journal of 

mathematics and 

computer science. Vol.: 

4, Issue.: 6 (16-31 

March) 2013 

SCIENCEDOMAIN 
international 

2231-0851 

2 

Design of PSO-Based 

Optimal/Tunable PID Fuzzy 

Logic Controller Using 

FPGA 

publication in the book 

"Matlab / Book 1", ISBN 

978-953-308-94-9 

INTECH Science, 

Technology and Medicine 

open access publisher 

ISBN 978-

953-307-

907-3 
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3 
Design an Adjustable Narrow 

Correlator to Track GPS Signals 

Periodica Polytechnica 

Electrical Engineering and 

Computer Science, 2019 

 

 Periodica Polytechnica 

Office 

Published online: 09 July 

2019 

 
https://doi.org/10.3311/PPee.13570 

Online 

ISSN: 

 2064-5279 

Print ISSN: 

 2064-5260 

 

 

 املؤتمرات العلمية:: عشر  أحد

 املوتمرات:ديد من املشاركة  ي الع

No تمراسم المؤ   نوع النشاط   

1 

 الهندسية،ول للعلو  املوتمر العلمي اال 

كانون  ديالى،جامعة  الهندسة،كلية 

2010, 23-22االول,   

 عضو باللجنة التحضيرية للمؤتمر

 
 

2 

 الهندسية،للعلو   الثانياملوتمر العلمي 

كانون  ديالى،جامعة  الهندسة،كلية 

5201, 17-16االول,   

لمي الثالثة للمؤتمر العرئيس الجلسة العلمية 

لهندسية للمحور الثالث الثاني للعلوم ا

 )هندسة الحاسبات والبرامجيات(

 

 

 

 

 :التالية العلميو  يمكن ايجادها على روابط التواصل االجتماعي واالجتماعي ط العلمياملزيد من املعلومات عن النشا: عشر أثني

 
 

Research Gate  
https://www.researchgate.net/profile/Saad_Salman7  

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

Google Scholar  
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=ue74H5EAAAAJ 

Publons    
https://publons.com/author/1219586/dr-saad-a-salman#profile 

ORCID                          http://orcid.org/0000-0001-6540-4338 

Facebook  https://www.facebook.com/saad.alqaisy 

Twitter  
https://twitter.com/drsaadalqaisy  

 

https://doi.org/10.3311/PPee.13570
http://www.worldcat.org/search?q=2064-5279
http://www.worldcat.org/search?q=2064-5260
https://publons.com/author/1219586/dr-saad-a-salman#profile

