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  السيرة الذاتية لتدريسيي المعهد

 

 

  :اوال :ـ معلومات شخصية

 مكان الميالد تاريخ الميالد الموقع الوظيفي االسم

 عالء عبد علي هادي الحمداني 
 قسم ئيس ر

المعلومات تكنولوجيا 
 واالتصاالت

 المثنى / سماوة  2791

معلومات 
 االتصال

 Social media Alaa_a1972@yahoo.com دال يوج 2هاتف 

هاتف 
 محمول

 alaafhr@gmail.com البريد االلكتروني 07801256065

 مدرس  اللقب العلمي المساحةتقنيات  القسم العلمي

 المعهد التقني سماوة عنوان العمل المثنى عنوان السكن

 

  :المؤهالت العلمية والشهادات الحاصل عليها ـ ثانيا:

 المؤهل العلمي 
 السنة

الدولة المانحة 
 للشهادة

الجامعة/ 
 المعهد

 الكلية
 التخصص الشهادة  ت

 العراق 2771 قوى كهربائية  دبلوم تقني  2
التقني 
 كربالء

- 

 كلية المأمون - العراق 2779 علوم حاسبات سبكالوريو 1

 Bamo - الهند 1121 علوم حاسبات  ماجستير  3
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  :ثالثا :ـ االسهامات العلمية

 البحوث المنشورة 

 الدولة سنة النشر جهة النشر عنوان البحث ت

2 

Unified Extensible 
Firmware Interface (UEFI) 
between Speed and 
Security 

مؤتمرات اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية

Istanbul Aydın 

University, 

Istanbul 

 تركيا 1129

1 

Local Binary Pattern and 
PCA Approaches: 
Towards for Developing 
Face recognition system 

International 

Journal of 

Engineering and 

Technology(UAE) 

 راتاالما 1128

3 

Performance Analysis of 
Big Data Intrusion 
Detection System over 
Random Forest Algorithm 

International 
Journal of Applied 

Engineering 
Research 

 الهند 1128

 المشاركة في المؤتمرات العلمية 

 عنوان المؤتمر  ت
الجهة المنفذة 

 للمؤتمر
 نوع المشاركة تاريخ المشاركة

2 

AASRC-ARF JOINT 

INTERNATIONAL 

ACADEMIC CONGRESS 

ON POLITICS, 

ENGINEERING, 

SOCIOLOGY, 

INFORMATION, HEALTH 

& MEDICAL, EDUCATION 

AND COMMUNICATION 

Istanbul Aydın 

University, 

Istanbul 

 تركيا

 باحث 1129

 الندوات العلمية 

 نوع المشاركة تاريخ الندوة الجهة المنفذة  عنوان الندوة  ت

2     

 الكتب المؤلفة 

http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/80
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/80
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/80
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/80
http://www.ripublication.com/ijaer18/ijaerv13n2_94.pdf
http://www.ripublication.com/ijaer18/ijaerv13n2_94.pdf
http://www.ripublication.com/ijaer18/ijaerv13n2_94.pdf
http://www.ripublication.com/ijaer18/ijaerv13n2_94.pdf
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 منهجي/ مصدري جهة النشر سنة النشر عنوان الكتاب 

 - - - دال يوج 2

      

 العمل:الدورات التدريبية والمحاضرات وورش  رابعا: ـ

 الدورات التدريبية كمحاضر

 عنوان الدورة التدريبية ت
الجهة المنفذة 

 للدورة
 محتويات الدورة تاريخ الدورة

2 
 Excelبرنامج معالج الجداول 

2007 

المعهد التقني 
السماوة / شعبة 

 الحاسبة
22/21/1122 

شرح مكونات 
البرنامج واستخدام 

 الدوال الرياضية

1 
 برنامج الرسم الهندسي 

(AutoCAD)  ثنائي االبعاد  

المعهد التقني 
السماوة / شعبة 

 الحاسبة 
29/3/1122 

نظرة عامة عن 
البرنامج وشرح 

اوامر الرسم 
 والتعديل 

3 
 برنامج الرسم الهندسي 

(AutoCAD)  ثنائي االبعاد  

المعهد التقني 
السماوة / شعبة 

 الحاسبة 
12/4/1122 

نظرة عامة عن 
البرنامج وشرح 

اوامر الرسم 
 والتعديل 

4 
 برنامج معالج النصوص 

Microsoft word 2010 

المعهد التقني 
السماوة / شعبة 

 الحاسبة
1/2/1129 

توضيح وشرح عن 
البرنامج بشكل 

متقدم للعاملين في 
 التنضيد

2 
 Excelبرنامج معالج الجداول 

2007 

المعهد التقني 
السماوة / شعبة 

 الحاسبة
11/1/1129 

شرح مكونات 
البرنامج واستخدام 

 الدوال الرياضية

2 
 برنامج الرسم الهندسي 

(AutoCAD)  ثنائي االبعاد  

المعهد التقني 
السماوة / شعبة 

 الحاسبة 
3/4/1129 

نظرة عامة عن 
البرنامج وشرح 

اوامر الرسم 
 والتعديل 
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 خامسا: ـ الدورات التدريبية كمتدرب:

 الدورات التدريبية كمتدرب

 عنوان الدورة التدريبية ت
الجهة المنفذة 

 للدورة
 محتويات الدورة تاريخ الدورة

2 
 تصميم المواقع باستخدام  

        (ASP.NET) 
 1122 جامعة بابل 

مهارات تصميم 
 المواقع التفاعلية 

1 
برنامج نظم المعلومات الجغرافية 

 ( GISوانتاج الخرائط )

المعهد التقني 
السماوة / قسم 

 المساحة
1/4/1129 

التعرف على 
البرنامج وطرق 

 استخدامه

 

 :فيهاالعضويات واللجان المشارك  سادسا: ـ

 مكان عمل اللجنة نوع العضوية / عضو / ر.لجنة اسم اللجنة  ت

 عمادة المعهد / اللجنة االمتحانية عضو دائم اللجنة االمتحانية المركزية  2

1 
لجنة وضع مواصفات الموقع االلكتروني 

 للجامعة 
 الفرات االوسط التقنيةجامعة  عضو

 جامعة الفرات االوسط التقنية عضو  لجنة ترجمة موقع جامعة الفرات االوسط  3

4 
لجنة تصميم الدليل االرشادي لطلبة المعهد 

 التقني السماوة
 المعهد التقني السماوة عضو

 المعهد التقني السماوة عضو لجنة تنصيب كاميرات المراقبة البنيه المعهد  2

2 
استحداث قسم تكنولوجيا المعلومات لجنة 

 واالتصاالت
 التقني السماوةالمعهد  عضو
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 :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير سابعا: ـ

 ت
كتاب الشكر او الجائزة او شهادة 

 التقدير 
 السنة الجهة المانحة

2 
 كتاب شكر

 12/4/1124في  1/22/2127
 المعهد التقني السماوة 
 مؤتمر بحوث الطلبة 

1124 

1 
 كتاب شكر 

 2/4/1124في  1/22/2191
 المعهد التقني السماوة 

 تدريب طلبة قسم المحاسبة
1124 

3 
 كتاب شكر 

 28/2/1124في  1/22/2272
 المعهد التقني السماوة 

 تصميم قاعدة بيانات لمنتسبي المعهد
1124 

4 
 كتاب شكر

 27/21/1124في  1/22/1277
 المعهد التقني السماوة
 اصالح جهاز الشد 

1124 

2 
 كتاب شكر 

 17/3/1122في  1/22/2114
 السماوة المعهد التقني

 خريجي المعهد
1122 

2 
 كتاب شكر 

 2/4/1122في  1/22/2199

 المعهد التقني السماوة

 GIsتثمين جهود مختبر 
1122 

9 
 كتاب شكر 

 11/22/1122في  1/22/3233

 المعهد التقني السماوة 

  (X ray)تشغيل جهاز 
1122 

8 
 كتاب شكر 

 32/2/1129في  1/22/349
 المعهد التقني السماوة 

 الدراسة الموازية 
1129 

7 
 كتاب شكر 

 11/2/1129في  1/22/121
 المعهد التقني السماوة 

 الموقع االلكتروني باللغة االنكليزية إطالق
1129 

21 
 كتاب شكر 

 9/2/1129في  1/22/2219
 المعهد التقني السماوة

 1122/1122خرجي المعهد للعام 
1129 
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 :مهارات اخرى ثامنا: ـ

 المهارات المهارةنوع 

 تقنية المكاتب

windows word excel access 

 جيد جدا  ممتاز ممتاز ممتاز

AutoCAD Photoshop Power point word press 

 جيد جدا جيد جدا جيد جدا  جيد جدا 

Land desktop MS project   

   جيد جيد

 Java Front pageلغة  ++Cلغة  Cلغة 

 جيد جدا جيد جدا جيد جدا  جيد جدا 

ASP.net 
Windows 

server  
Ubuntu fedora 

 جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا

Cent os 
wireless 

tower 
network tools 

 

 ممتاز ممتاز جيد جدا

 غير العربية()اللغات 

 الكتابة القراءة المحادثة اللغة

 جيد جيد جيد االنكليزية 

    

 لغات برمجة متنوعة وتصميم مواقع وانظمة تفاعلية  اضافيةمهارات 
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 أخرى:مالحظات  تاسعا: ـ

 نوع المالحظة ت

 ال يوجد 2

 


