
 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
 

 

 

 أ.د. اياد عبدالقهار عبدالسالم راهي الحياني : االسم الرباعي واللقب

 الدكتوراه ادة: ــــــــــــــــــــــالشه

 استاذ ي: ــــــــــــــاللقب العلم

 علوم حاسبات ـــــــــــــص :ـالتـخـص

 رئيس قسم علوم الحاسوب  :ةـــــــــــــــــــــالوظيف

 كلية التربية للبنات، جامعة بغداد –رئيس قسم علوم الحاسوب  :    يــــــــــــالحال العمل

 1965 -بغداد    والدة:ــمحل وتاريخ ال

  ydsalam@coeduw.uobaghdad.edu.iq  :ي ـــــكترونالبريد إالل

 

 

 .أوالً : الشهادات الحاصل عليها 

 السنة لجهة المانحةا والتخصص الشهادة ت

 في علوم الرياضيات واالحصاء بكالوريوس 1

 

 1988 كلية العلوم، جامعة الموصل

 1999 كلية العلوم، جامعة بغداد في علوم الحاسبات ماجستير 2

 في علوم الحاسبات دكتوراه 3

 

 2005 الجامعة التكنولوجية

 2020 كلية دجلة الجامعة بكلوريوس في العلوم المالية والمصرفية 4

 

 

  ً   : التدريس الجامعي .ثانيا

 الى -الفترة من  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية(  ت

 2005-2004 للعلوم االقتصادية كلية بغداد قسم الحاسبات 1

 2011-2005 جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  قسم الحاسبات 2

 مستمر -2011 جامعة بغداد –كلية التربية للبنات  قسم الحاسبات 3

 

mailto:ydsalam@coeduw.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

  ً   : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ثالثا

 السنة المادة القسم ت

 2010-2006 معالجة الصور الرقمية قسم الحاسبات 1

 مستمر -2005 النظرية االحتسابية قسم الحاسبات 2

 2006-2005 الرسوم بالحاسوب قسم الحاسبات 3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 2005-2004 امنية البيانات قسم الحاسبات

 2018-2012 الوسائط المتعددة قسم الحاسبات 5

 2017-2015 الذكاء الصطناعي قسم الحاسبات 6

 مستمر -2017 التشغيلنظم  قسم الحاسبات 7

 

  :وناقشها  التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )عدد اً: رابع 
 

 رسالة واطروحة. 30اكثر من 

 

  :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات عدد اً: خامس 

 

 مشاركة. 25اكثر من 

 

 سادساً: االنشطة العلمية االخرى: 

 كلية التربية للبنات.رئيس اللجنة العلمية في قسم الحاسوب،  -

 عضو اللجنة العلمية العليا في كلية التربية للبنات -

 عضو لجنة تحديث المناهج في كلية التربية للبنات. -

 عضو لجنة الترقيات المركزية في جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -

، عضو لجنة الترقيات العلمية في الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة -

 رئاسة الوزراء.

 مقوم علمي في مجلة علمية اجنبية. -

  



 

 

 

 

 

 

 

ابعاً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او لتطوير س 

 التعليم:
 بحث علمي منشور منشور في مجالت علمية محلية واجنبية. 16اكثر من  

 : لهيئات العلمية المحلية والدوليةثامناً: عضوية ا 

 العراقية لعلوم الحاسباتعضو الجمعية 

  تاسعاً: كتب الشكر والجوائز والشهادات التقديرية: 

 كتاب شكر وتقدير. 25اكثر من 

 :عاشراً: اللغات التي يجيدها 

 العربية، االنكليزية. 


