
 

 المعلومات الشخصية

 د.غٌداء عبدالرزاق سهٌل السهٌل االسم الثالثي واللقب

 

  

 البصرة محل التولد

 عراقٌة الجنسية

  

 استاذ مساعد اللقب العلمي

 العراق-البصرة-هندسة الحاسباتقسم -كلٌة الهندسة-جامعة البصرة العنوان

   ghaida_alsuhail@yahoo.com    gaida_alsuhail@yahoo.com البريد االلكتروني

  تلفون

 أستاذ مساعد اللقب العلمي

 كهربائٌة هندسة االختصاص العام

 اتصاالت االختصاص الدقيق

 شبكات-اتصاالت االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

 العراق البصرة ً فً االنترنت والشبكات الالسكلٌةاالرسال المرئ 7002 الدكتوراه

لدارة قفل الطور العامة بوجود دراسة تحلٌلٌة  9191 الماجستير

 الضوضاء

 العراق البصرة

وزارة التعلٌم  -استنادا الى تعلٌمات الترقٌات العلمٌة 9116 استاذمساعد

 العراق-العالً والبحث العلمً

 العراق البصرة

 المهارات

  المهارات

 بطالقة اللغة العربية

 جٌد جدا اللغة االنكليزية

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة الدورةاسم 

برنامج فلبراٌت لالساتذة 

7099-العراقٌٌن  

 7099-1-3الى 7099-6-76 الوالٌات المتحدة -جامعة مٌشكان شهرٌن

 برنامج اندٌفور 

Endeavour 7009  

 -كانٌرا-الجامعة االسترالٌة الوطنٌة اشهر 6

 استرالٌا

 7001-4-75الى  75-90-7009

برنامج كارا للباحثٌن 

الدورة -العراقٌٌن

 7090الثانٌة 

 7090نٌسان  االردن-عمان-مركز كولومبٌا اٌام 90

 مركزالتعلٌم االلكترونً- التعلٌم االلكترونً

 جامعة البصرة-

  7099اذار أٌام 3

 فً NEC شركةدورة 

 الحاسبة صٌانة

Mainframe      

ACOS-800   ًف

-للحاسباتالمركزالقومً 

  بغداد

 9191-9-9الى 9191-6-70 ٌوم 40

 الحصول على المرتبة االولى بالتدرٌب
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 جامعةالبصرة

دورات صٌانة 

  الحواسٌب 

 9114-9191 دورات قصٌرة   المركز القومً للحاسبات

    

 االدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 االن 9119 هندسة الحاسباتاستاذ مساعد قسم  تدرٌسٌة

 7005نٌسان  7003تموز  الدورة االولى-عضو مجلس محافظة البصرة

 7003اٌار  7009تشرٌن الثانً  )استاذمساعد( كلٌة الهندسة-مدٌرة وحدة االنترنت

 9119 9116 الهندسة الكهربائٌة قسم مساعد استاذ -تدرٌسٌة

 9114حزٌران 9114أذار  كلٌةالهندسة-االلكترونٌةمدٌرة وحدة الحاسبات 

 9119 9191 كلٌة الهندسة -قسم الهندسة الكهربائٌة  -تدرٌسٌة

جامعة -مركز الحاسبة االلكترونٌة-مهندسة صٌانة

 )تفرغ جزئً بعد الماجستٌر(-البصرة

9195 9114 

 

 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

  7096-9-76جامعةالبصرة -كلٌة الهندسة (Internet of Things)االشٌاءندوة انترنت 

 7095 –لندن –برٌطانٌا  IEEE ITA تطبٌقات تكنلوجٌا االنترنت دولًمؤتمر

 7097جامعة البصرة -كلٌة العلوم الحاسبات االول علوم مؤتمر

 7090جامعةالبصرة -كلٌة الهندسة IEEE-EPC-IQ10الهندسً االول  دولً مؤتمر

 IEEE االتصاالتنظم معالجة االشارة ومؤتمرات دولٌة فً 

ICSPCS2010 ،ICSPC2009 ،ICSPS2008 ،

ICSPSC2007 

                                  7090-كولدكوست-استرالٌا

                              7001-نبراسكا -الوالٌات المتحدة

 7002-7009-كولدكوست-استرالٌا

مؤتمرات دولٌة فً التقدم فً الحوسبة المتنقلة واالوساط 

 ACM , MoMM2008, MoMM2009المتعددِة 

                                        7001-كواللمبور-مالٌزٌا

 7009-لٌنز-النمسا

المتعدد فً النظم،االشارات، واالجهزة -مؤتمر دولً خامس

IEEE SSD’08. 

 7009عمان -االردن

دولً تاسع فً السٌطرة واالئتمتة والروبوت  مؤتمر

  ICARCV2006والرؤٌة

 7006-سنغافورة

فً االوساط -مؤتمر االكادٌمٌٌن الهندسٌن والعلمٌٌن العالمً

 WSEAS MUSP'2006المتعددة 

 7006-الصٌن

  

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
ورش عمل من جامعة الخرٌجٌن المدعومة من قبل برنامج 

 -الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة : القٌادة-جامعة سنسناتً
 كتابة المنح-الخطابة-مهارات التواصل-الدراسةخارج العراق

 2015-كلٌة التربٌة-جامعة البصرة

  7005القاهرة -مصر        ورش عمل فً حقوق المرأة من قبل المجلس البرٌطانً

 7004عمان -االردن ورشة عمل فً بناء قدرات منظمات المجتمع المدنً



 
  

  

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

Endeavour Research 

Fellowshipمن تقدٌرٌة شهادة 

 اندٌفور البحثٌة الزمالة برنامج

 الوزراء رئٌس نائبة  7001

 -استرالٌا-للتعلٌم االسترالً

 استرالٌا-اندٌفور منح برنامج

 ستة مدة– الدكتوراه بعد ما البحث

 االسترالٌة الوطنٌة الجامعة اشهرفً

ANU -كانبٌرا 

زٌر التعلٌم العالً والبحث و  7090-4-6  العلم ٌومجائزة وتكرٌم 

 العالً التعلٌم زارةو-العلمً 

 العراق- العلمً والبحث

 عالمٌة مجالت فً بحوث ثالث نشر

شهادة تقدٌرٌة من برنامج 

  CARAكارا

المشاركة فً البرنامج التدرٌبً   CARAمنظمة كارا  7090اٌار 

 للباحثٌن العراقٌٌن

Fulbright Iraqi Visiting 

Fellowship                        

شهادة تقدٌرٌة من برنامج فلبراٌت 

 لالساتذة العراقٌٌن

-جامعة والٌة مٌشكان 9-1-7099

-الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

برنامج -دائرة التبادل الثقافً

 فلبراٌت 

اكمال متطلبات برنامج زٌارة 

االساتذة العراقٌٌن للتبادل الخبرات 

مدة -فً الجامعات االمرٌكٌة

-1-3الى 7099-6-76شهرٌن 

7099 

المشاركة بالبحث فً المؤتمر  جامعةالبصرة-كلٌة الهندسة 7090 شهادة تقدٌرٌة 

 IEEE EC-IQ10الهندسً االول 

 المشاركةفً ندوة انترنت االشٌاء جامعةالبصرة-كلٌةالهندسة 7095-97-76 شكر وتقدٌر

وزارة الشباب والرٌاضة  7002 تكرٌم وشهادة تقدٌرٌة

والنائبتٌن من البرلمان 

العراقً السٌدة لٌلى 

الموسوي والسٌدة هٌفاء 

 مجلً من محافظة البصرة

تقٌٌم المرأة االكادٌمٌة العراقٌة  

 المتمٌزة فً نٌل الشهادات العلٌا

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
  :الدراسات العليا

 الدكتوراه Queuing Theoryنظرٌة الطابور 

 الدكتوراه والماجستٌر شبكات الحاسوب المتقدمة

 الدكتوراه والماجستٌر  wireless networksالشبكات الالسلكٌة 

 الماجستٌر الرٌاضٌات الرقمٌة

 الماجستٌر Encryptionالتشفٌر 

 الماجستٌر ماٌكروكمبٌوتر ماٌكروبروسٌسر

 الماجستٌر والدبلوم مختبرات فً الشبكات وماٌكروبروسٌسر

  :الدراسات االولية

 الى االن -7093هندسة حاسبات -المرحلة الثالثة  (CoE331)اتصاالت رقمٌة 

  2013-2007 ,2005-2003هندسة حاسبات-المرحلة الرابعة (CoE432)شبكات الحاسوب 

 حالٌا -7090 -المرحلة الثالثة مختبرهندسة البرامجٌات 

 حالٌا-7096-المرحلة الثالثة مختبر االتصاالت

 حالٌا-7094-المرحلة الثالثة  مختبر الماتالب



 
 حالٌا-المرحلة الثانٌة مختبر الدوائر االلكترونٌة

 7093-7003-المرحلة الرابعة مختبرشبكات الحاسوب

 7004-7000المرحلة الرابعة  مختبر صٌانة الحاسوب

 7003-9116المرحلة الرابعة  مختبر ماٌكروبروسٌسر

 9119-9114هندسة كهربائٌة -المرحلة الثانٌة مختبر دوائر الكترونٌة

 7000-9113المرحلة الثالثة/الرابعة هندسة كهربائٌة  مختبر االتصاالت

 7000-9191المرحلة االولى هندسة كهربائٌة/حاسبات  اساسٌات برمجة الحاسوب

 9115-9113كهربائٌة هندسة -المرحلة الثالثة برمجة هٌاكل بٌانات 

 9119-9116-المرحلة الرابعةهندسةكهربائٌة هندسة حاسبات

 الى االن- 9191هنسة كهربائٌة/حاسبات -المرحلة الرابعة اشراف مشارٌع التخرج

 عدد الرسائل / واالطاريح االشراف على الدراسات العليا
 7 جامعة البصرة-هندسة كهربائٌة-اشراف الدكتوراه

 7 جامعة البصرة-هندسة كهربائٌة-الماجستٌراشراف 

 4 جامعة البصرة-هندسة الحاسبات-اشراف الماجستٌر

 7 البصرة جامعة-الحاسبات علوم-الماجستٌر اشراف

 3 جامعةالبصرة-هندسة كهربائٌة-اشراف دبلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


