
ةالذاتي السيرة  

 عقد وزاري

 حمد مجول احمد غزوان:   الرباعي االسم

 7/10/1986: الوالدة تاريخ -

 20/7/2016:  عليها الحصول تاريخ:     الشهادة -

 معلومات نظم: الدقيق التخصص            حاسبات علوم:     العام التخصص -

  26/3/2018: عليه الحصول تاريخ      مساعد مدرس:       العلمي اللقب -

   سنة( 3)  العالي التعليم في الخدمة سنوات عدد -

 اليوجد:  العالي التعليم خارج الخدمة سنوات عدد -

 ghazwan.ahmed60@gmail.com : االلكتروني البريد -

 ديالى جامعة: البكلوريوس للشهادة المانحة الجهة -

 الهند دولة العثمانية جامعةال:  الماجستير لشهادة المانحة الجهة -

 .للمعلومات مركزية شبكات في األمنية للهجمات استقصائية دراسة: الماجستير رسالة عنوان -

 

 :شغلها التي الوظائف -

 الى  –من الفترة العمل مكان الوظيفة ت
 2018  -2017 جامعة ديالى محاضر خارجي 1

 2020-2019 جامعة ديالى محاضر بعقد وزاري 2

 

 

 

 فيها درس التي المعاهد او الجامعات •

 مالحظات الى – الفترةمن (المعهد /(الكلية) الجامعة) الجهة ت

  2020  - 2017 جامعة ديالى 

    

    

 

 



 

 

 

 بتدريسها قام التي الدراسية المواضيع •

 الدراسية السنة المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2018 (windos)نظام التشغيل  الحاسوب الميكانيك الهندسة ديالى 1

 2017 (MATLABالحاسوب)لغة  الفيزياء العلوم ديالى 2

الحاسوب)اساسيات الحاسوب  االدارة العامة االدارة واالقتصاد ديالى 3
 وتطبيقاته المكتبية الجزء االول(

2018 

العلوم التربوية  التربية االنسانية ديالى 4
 والنفسية

الحاسوب)اساسيات الحاسوب 
 وتطبيقاته المكتبية الجزء االول(

2018 

العلوم التربوية  التربية االنسانية ديالى 5
 والنفسية

الحاسوب)اساسيات الحاسوب 
 وتطبيقاته المكتبية الجزءالثاني(

2018 

الحاسوب)اساسيات الحاسوب  التاريخ التربية االنسانية ديالى 6
 وتطبيقاته المكتبية الجزءااالول(

2018 

الحاسوب)اساسيات الحاسوب  التاريخ التربية االنسانية ديالى 7
 وتطبيقاته المكتبية الجزءالثاني(

2018 

الحاسوب)اساسيات الحاسوب  الجغرافية التربية االنسانية ديالى 8
 وتطبيقاته المكتبية الجزءااالول(

2019 

 word) 2010) 2017الحاسوب برنامج  العربي التربية االساسية ديالى 9

 Excel) 2010) 2017الحاسوب برنامج  االنكليزي التربية االساسية ديالى 10

الحاسوب)اساسيات الحاسوب  العلوم التربية االساسية ديالى 11
 وتطبيقاته المكتبية الجزءااالول(

2017 

العلوم التربوية  التربية االنسانية ديالى 12
 والنفسية

الحاسوب)اساسيات الحاسوب 
 الجزء االول( وتطبيقاته المكتبية

2019 

العلوم التربوية  التربية االنسانية ديالى 13
 والنفسية

الحاسوب)اساسيات الحاسوب 
 وتطبيقاته المكتبية الجزءالثاني(

2019 

العلوم التربوية  التربية االنسانية ديالى 14
 والنفسية

الحاسوب)اساسيات الحاسوب 
 وتطبيقاته المكتبية الجزء االول(

2020 

العلوم التربوية  التربية االنسانية ديالى 15
 والنفسية

الحاسوب)اساسيات الحاسوب 
 وتطبيقاته المكتبية الجزءالثاني(

2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .فيها شارك التي والورش العلمية والندوات المؤتمرات •

 
 ت

 المشاركة نوع االنعقاد مكان العنوان
 -بحث)

 (حضور

 السنة

تصميم مواقع االلكترونية  1
و   #Cباستخدام لغة 

ASP.NET 

 2018 حضور جامعة ديالى كلية التربية االساسية

 
 
2 

 

ايجابيات وسلبيات الحجر 
 الصحي

 2020 حضور جامعة ديالى كلية التربية االنسانية

تأثير الحظر على العملية  3
 التعليمية

 2020 حضور جامعة ديالى كلية التربية االنسانية

 2020 حضور جامعة ديالى كلية التربية االنسانية مراكز االرشاد الجامعي 4
 

 

 

 

 

 

 ييجيدها الت اللغات •

 العربية -1

 االنكليزية -2

 . (CD) قرص ونسخةعلى ورقية نسخة تسليم يتم  /مالحظة 

 


