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 الشهادات

 

1. CCNA Exploration; Network fundamentals, May, 2012 

تصميم برامج الدراسات العليا وكتابة البحوث ومناقشات الرسائل واالطاريح وتقديم عرض لبحوث ورشة عمل في " .2

 . 2019نيسان   "طلبة الدكتوراه في الكلية

 " العلمي في الجامعات العراقيةالتطور البحثي في مجال االتصاالت والشبكات وكيفية الرقي بالبحث  "ورشة عمل في  .3

 .  2019نيسان 

 .11/5/2021  المستمر التعليم وحدة( /الوقائية الصيانة)الموسومة العلمية  لندوةا .4

 .2021-5-30 التاريخ/ المستمر التعليم وحدة" /حمايتهم قانون وتفعيل الشوارع أطفال" العلمية الندوة .5

6. "Introducing SCADA System- Remote Education" 

 2021 ابريل 6 بتاريخ والمقامة SCADA بنظام تعمل التي المختبرية باالجهزة الخاصة االلكترونية الورشة .7

 8-2021/3/9 الموافق الثالثاء و االثنين يومي   المستمر التعليم وحدة(  االلكتروني الهندسي الرسم تعليم كيفية)  دورة .8

 (2021/اذار  21)  PCAP: Programming Essentials in python دورة  .9

مسؤول شعبة  –دورة االمتحانات االلكترونية النهائية ضمن منصة كوكل كالسروم للمحاضر م.م. صالح سعد صالح  .10
الفترة من والتي عقدت في  لوجيةالجامعة التكن/التحول الرقمي التعليمي في مركز الوسائط المتعددة والتعليم االلكتروني

 2021لسنة  15/7ولغاية يوم الخميس الموافق  11/7يوم االحد الموافق 
11.  

 :ديد من الشهادات المحلية منها حاصل على الع .12

• Information Hiding  

• Image Enhancement 

• Client Server Program In Java Using Sockets 

• 3Dprinter,CNC Laser CNC Router 

• Primavera p6 

• Windows server 2016 

• AutoCAD 
 

 

 المهارات
 بناء البرامج والتطبيقات الحاسوبية  •

 MATLABالبرمجة بلغة الـ  •

 .VHDLالبرمجة بلغة وصف المكون المادي  •

• WEKA Data Mining  

• Ms. Dos, Microsoft window and Microsoft office 

• AutoCAD 
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