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ة الذاتية  السير

االسم الكامل: وسيم سعد نصيف 

 . ي                                                                                                 الهيب 

 تاري    خ وعنوان التولد : 12/ 06/ 1981. دياىل/  بعقوبة. 

 عنوان السكن : دياىل – بعقوبة. 

بية البدنية وعلوم الرياضة.   عنوان العمل: جامعة دياىل –  كلية الير

  77198606650 موبايل:   -: االتصالعنوان 

 waseem.saad@uodiyala.edu.iq     ,    waceem81@gmail.com ايميل:  -

 االهداف والرؤى:  

ي نجاح  الفاعلة المساهمة 
 
ي  ف

 
ي  استخداممن خالل  بلدنا الحبيبكليتنا وجامعتنا لخدمة المؤسسة التعليمية ف

معرفبر

ي 
 
ي ف

ر
ونية والميدانية و التدريس الجامعي و  ومهارات ي االدارة االلكير

 
كير  عىل تطوير مهارات الطالب ف

 انظمة بيقاتتط الير

ي  الحواسيب وانظمة الهواتف المتنقلة
 
ات العملية والتطال ف ي كليتنا  بيقيةمختي 

 
ونية ا . وكذلك تطوير ادارةف لمواقع اإللكير

 علم، ومواصلة ت وتكامل البيانات ، معالجة المعلومات ، تصميم قواعد البيانات ، تحليل البيانات ، نمذجة البيانات ،

 هارات جديدةم
ر
ه. االبحاث العلم . ونشر احدث وارف ي مجال التخصص وغير

 
 ية ف

 :تعليميةالخلفية لا

  ي علوم الكمبيوتر )من
 
ي  2013/ 6/ 30إىل  2011/ 9/ 1درجة الماجستير ف

 
 ق اررانيا الوننية جامعة شر   ف

 اوكرانيا.  -فالديمير دال

  ي علوم الحاسب )من
 
موك الجام 2005/ 6/ 30 اىل 2000/ 9/ 1درجة البكالوريوس ف ي "كلية الير

 
ي دياىل ف

 
 -عية ف

 .العرا ق(

 1999-1987 سنة دراسية 12 بعد  الفرع العلمي  -لبكالوريا اإلعدادية ا . 

ات والمناصب االدارية  : الخي 

ي  –
 
ي رئاسة دياىل مركز موظف ف

 
نت ف ة من  الحاسبات واالنير ي الفير

 
ة                                            ولغاي 2007-2-27جامعة العرا ق ف

15-8-2008. 

ي  –
 
ي وحدة الحاسبات والمعلومات ، ومساعد مدرس ف

 
ي كلية الزراعة جامعة  ىلي الحاسب اآلمختي  موظف ف

 
ف

 .2015-9-15ولغاية  2008-8-15العرا ق من  -دياىل 

ي  تدريسي  –
 
بية البدنية والرياضة بدياىل االىلي  الحاسوب مختي  ف  .ولغاية االن 2015-9-15من  بكلية الير

ي لموقع المدير  –
 
وت بية البدنية والرياضة االلكير  .ولغاية االن 2015-9-15من  دياىل جامعة -كلية الير

ي العرا ق من  –
 
ي جامعة دياىل ف

 
 .حبر األن 2008-8-15عضو اكاديمية شبكة سيسكو ف

بية البدنية والرياضة –  .ولغاية االن 2015-9-15 جامعة دياىل عضو فريق صيانة الحاسبات بالير

بية البدنية والرياضة – ونية للير  ولغاية 2015-9-15العرا ق من  -جامعة دياىل   عضو لجنة االمتحانات االلكير

2019 . 
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ي لسؤول منصة ام –
 
وت بية البدنية وعلوم الرياضة جامعة دياىل من لتعليم االلكير ولغاية  2019/ 10/ 15كلية الير

 االن. 

 تقنية: المهارات ال

o ونية  . إدارة المواقع اإللكير

o ونية  . تصميم النماذج االلكير

o  :مجة  . SQL  ،Visual basic  ،HTML  ،PHP  ،CSSلغات الي 

o  :أدوات التحليلSAS DataFlux  وKnime  وWeka  وTableau  وGephi  وMS Excel  وMS 

Access . 

o  .كتابة البحث العلمي والمؤلفات والكتب العلمية والمقاالت العلمية واالكاديمية 

 عنوان انروحة الماجستير :                   )معيارية ادا ء خادم الشبكة بواسطة تحديد القوى والضعف(

(Benchmarking performance of web server by determine the strengths and the weaknesses) 

 االبحاث المنشورة: 

1 - Create a system special for the labor market and implementing it in the interactive touch 

screen to display the outcomes of Diyala University. 

2- Represent Aggregate Knowledge in Data Warehouse and OLAP Systems by Gathering bases 

with Objects. 

3- Effecting of Excessive using Touchscreens Devices to the Children and the Related with the 

physically and Psychological Children Illnesses. 

4 - MODELING AN ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM USING ORACLE AND VB. NET AS A 

SAMPLE E-GOVERNANCE APPLICATION. 

5 - Influence of the mobile phone signals waves and internet signals waves on the masculinity 

and sperm and rates of pregnancy and procreation. 

6- THE WIDESPREAD INTERACT OF THE MODERN CELL PHONE DEVICES WITH THE CHILDREN 

AND THE SIDE EFFECTS ON HEALTH. 

7 - Modeling an Academic Test by Practicing Google Drive Cloud Computing. 

8 - Improve trading transactions (deliberation) in E-commerce of Visual currencies: A 

Comparative study. 

9 - Methods of raising the efficiency of the processor (PROCESSOR) in the execution of orders. 

10 – Design and implementation a web-based collaborative E learning model, case study: 

computer science department curriculum. 


