سيرة ذاتية مختصرة
االسم :الدكتور عمار داود جاسم حمادي العيثاوي
التولد :عراق – بغداد – 1978
اللغات :عربي  -أنكليزي
الحالة الزوجية :متزوج
الديانة  :مسلم
عنوان السكن  :عراق – بغداد – السيدية – م 835.ز 64 .د14.
الوظيفة :أستاذ جامعي
مدير مكتب المعلومات لالستشارات الهندسية  /كلية هندسة المعلومات /

جامعة النهرين

(منتسب في نقابة المهندسين العراقيين منذ عام  1999رقم االنتساب )91606
الشهادات االكادمية:
 بكلوريوس هندسة الحاسبات  /جامعة النهرين  / 1999-1998 /االول على كلية الهندسة
 ماجستير هندسة الحاسبات  /جامعة النهرين  / 2001-2000 /االول على كلية الهندسة
 دكتوراة هندسة الحاسبات  /جامعة النهرين 2008-2007 /
االلقاب العلمية
أستاذ مساعد في هندسة الحاسبات
االختصاص العام :هندسة حاسبات
االختصاص الدقيق :تقنيات شبكات المعلومات
المجال العمل البحثي
شبكات الحاسوب ,تكنلوجا المعلومات ,االنظمة الذكة ,تطبقات الحكومة االلكترونة
التدريس:
تدريسي في كلية هندسة المعلومات جامعة النهرين منذ عام  . 2003دراسات أولية وعليا (ماجستير و دكتوراة)
أشرفت على أكثرمن  13طالب ماجستير ودكتوراة في مجال تخصصي
لدي أكثر من  16بحث علمي منشور محليا وعالميا وشاركت في عدد من المؤتمرات العلمية
الدورات االدارية

 دبلوم أدارة االعمال والمشاريع
 أدارة الموارد البشرية
 التخطيط االستيراتيجي
الدورات الفنية







متدرب لمدة  9شهور في مركز ( LRIمركز بحوث تكنولوجيا المعلومات) في جامعة باريس / 11
باريس  /فرنسا
متدرب لمدة  3شهور في شركة ( Temixتقنيات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات) كتانيا  /أيطاليا
دورة في أمن المعلومات شركة  Versignدبي  /االمارات
دورة في الحوكمة االلكترونية عمان  /االردن
دورة في شبكات الحاسوب المتقدم شركة  Sanisoftدبي  /االمارات
دورة في أدارة قاعدة البيانات متقدمة معهد الطليعة بغداد  /العراق

مجال العمل :






أستشاري في الحوكمة االلكترونية (وزارة الصناعة)
أستشاري في مشروع الخارطة الصحية الجغرافية االلكترونية (وزارة الصحة)
مدير تطوير االعمال في عدد من الشركات العالمية والمحلية
مدرب في عدد من البرامج التخصصة التدريبية لدوائر الدولة (وزارة الداخلية  ,جهاز المخابرات
الوطني ,شبكة االعالم العراقية  ,وزارة الثقافة)
عضو في مبادرة مدد لدعم البرنامج الحكومي

كتب الشكر
عدد كبير من كتب الشكر والتقدير من قبل السيد رئيس الجامعة والعمداء ومدراء عامون من دوائر مختلفة

