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 :,الدورات وورش العمل الخبرات, المهارات

 الحاسبات شبكاتمجال  فيخبرة كفاءة و. 

  وقواعد البيانات ببرامج المايكروسوفت أوفسمهارات. 

 عدة دورات في مجال االختصاص داخل القطر 

  ( 2006دورة في مجال تطوير مهارات الحاسوب ) كوريا الجنوبية 

  3/ 18- 12أقامتها منظمة روابط البريطانية في اسطططنبول للفترة دورة في مجال تطوير القيادات التي 

/2010 . 

  ( ورشة عمل في كيفية صناعة القرارDecision making   )–  2016المملكة المتحدة . 

 ( حاصل على أكثر من شهادة خبرة من شركة سيسكوCisco Network Academy  )  العالمية

 لشبكات الحاسبات.

  دولية من أكاديمية سيسكو العالمية لشبكات الحاسبات لتدريس المواد التالية:حاصل على رخصة 

 Entrepreneurship 

 

mailto:Asaadasaad2000@gmail.com


 Partner: NDG Linux Essentials 

 Introduction to IoT 

 Introduction to the Internet of Everything 

 Partner: PCAP Programming 

 Essentials in Python 

 Partner: NDG Linux Unhatched 

 Community: Empowerment Technologies 

 Cybersecurity Essentials 

 Partner: NDG Linux I 

 CCNA R&S 6.0 Bridging 

 Partner: CPP Advanced 

 Programming in C++ 

 Partner: NDG Linux II 

 Partner: CLA Programming 

 Essentials in C 

 Partner: CPA Programming 

 Essentials in C++ 

 Packet Tracer Know How 1: Packet Tracer 101 

 CCNA R&S: Introduction to Networks 

 Introduction to Packet Tracer Mobile 

 IoT Fundamentals: Hackathon Playbook 

 Networking Essentials 

 Introduction to Packet Tracer 

 Partner: CLP Advanced 

 Programming in C 

 Mobility Fundamentals 

 Introduction to Cybersecurity 

 

 

 شركة سيسكو العالمية لشبكات الحاسبات.شكر من  ثالث كتبعلى عدة كتب شكر , منها  لحاص 

 الخبرات العملية والتدريسية:

 (2004-1999شركة التحدي العامة للفترة )ندس في مه 



  (2002- 2000التحدي العامة للفترة )مسؤول شعبة الصيانة في مديرية الجهد العالي / شركة 

 ولحد اآلن 2005نجف منذ عام -مدرس في الكلية التقنية 

  2008رئيس قسم هندسة تقنيات االتصاالت وكالة لمدة ثالثة أسابيع 

  مدرب(Instructor)  جامعة-الحاسططبة مركز-الحاسططباتوعضططو دائم في أكاديمية سططيسططكو لشططبكات 

 ولحد االن.  2009البصرة منذ 

 ولحد  2009منذ  النجف-الهندسيةمدير أكاديمية سيسكو لشبكات الحاسبات في الكلية التقنية مدرب و

 االن.

 2018نجف –العليا في قسم هندسة تقنيات االتصاالت / الكلية التقنية  تمقرر الدارسا 

 نجف -مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء / الكلية التقنية الهندسية 

 التدريس:

 في الدراسات األولية وهيتدريس العديد من المواد 

 Mathematic I   

 Mathematic II 

 Geometrical & Numerical Analysis  

 Information Theory 

 Maintenance 

 Advanced Communications 

 Electrical Circuits 

 Electromagnetic Waves 

 Signal Processing 

 

 لعلياالتدريس واالشراف في الدراسات ا

  قمت بتدريس مادة معالج الصور الرقميةImage Processing 

  أشراف مشترك على طالب ماجستير 

 

  مقيم علمي في العديد من المجالت العلمية العالمية والتي تقع ضمن التصنيف األولQ1  

 IEEE Transactions on Vehicular Technology 

 IET Communications 

 KSII Transactions on Internet and Information Systems 

 IEEE Communications Letters 
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