
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالة هادي منصور محيسن السعدي

 في كلية التربية للعلوم الصرفة و في كلية  طب االسنان و كلية  كربالءفي جامعة  ةعملت كمحاضر

  ( 21/5/2015   -   1/10/2013التمريض لمدة ستين من الفترة    )

  2017-2016محاضر خارجي في كلية الهندسة وطب االسنان  للعام  الدراسي 

 

  2012 / جامعة النهرين  /بكالوريوس  علوم حاسبات  .1

معهد المعلوماتية   /جامعة تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت   /تقنية مواقع شبكة  /دبلوم عالي  .2

 2016-2015للعام  للدراسات العليا 

معهد معلوماتية  /الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية  /ماجستير في علوم حاسبات  .3

 2019 للدراسات العليا 

 

 حاصل على شهادة طرائق التدريس  .1
 حاصل على شهادة صالحية التدريس  .2
 حاصل على شهادة سالمة اللغة العربية  .3
 حاصل على شهادة كفاءة الحاسوب واللغة االنكليزية  .4

 

1- Design and Implementation Dynamic Website for Electronic Library, 

IARJSET, 2017. 

2- Using Classification Techniques to SMS Spam Filter, IJITEE, 2019. 

 

 07810857778: رقم الهاتف

: البريد االلكتروني
halah.hadi@alkutcollege.edu.iq  

 : انثى  الجنس

 1990-12-31:  تاريخ التولد

 : عزباء  الحالة االجتماعية

 الصويرة  –: واسط السكن

 : عراقية الجنسية

 : العربية  اللغة االم

  الصويرة –واسط 

 C++, PHP, MySQLلغات برمجية )-1

,HTML, CSS, visual basic, matlab     ( 

  طابعات.ال تنصيب البرامج وتنصيب -2

 .ر ويب مصمم ومطو-3

 (مايكروسوفت أوفيسالبرامج المكتبية )-4

 

 

 اللغة العربية  -1

 اللغة االنكليزية  -2
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Halah Hadi Mansoor Al-Saadi 

I worked as a lecturer at the University of Karbala in the College of Dentistry, the 
College of Nursing and collage of engineering 

1- B.Sc. in Al-Nahrain University/ computer department /2012 
2- High diploma in website technology at University Of Information 

Technology and Communication at Informatics Institute for 
postgraduated studies   /2016 

3- M.Sc in computer science at  Iraqi Commission for Computers and 
Informatics /Informatics Institute for Postgraduated Studies   /2019  

 

1. I have a Teaching Methods Certificate 
2. I have a teaching qualification certificate 
3. I have an Arabic language certificate 
4. I have a certificate of computer proficiency and the English language 
 

1- Design and Implementation Dynamic Website for Electronic Library, 

IARJSET, 2017. 

2- Using Classification Techniques to SMS Spam Filter, IJITEE, 2019. 

 

 

1-C++, PHP & MySQL, HTML, and  CSS 
2-languages, matlab, visual basic 
3-Installing programs and printer  
4-Web designer and developer 
5-Microsoft office 
 

1- Arabic  
2- English  

Phone No.: 07810857778 

Email: 
halah.hadi@alkutcollege.edu.iq 

Gender: Female  

Birthday: 31-12-1990 

Social status : single  

Residence: wasit- Al-Swairah 

Nationality: Arabian-Iraqi 

Language: Arabic  
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