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 المعلومات الشخصية

 األخرسدهش خالد حميد زبون  االسم الثالثي واللقب

 

 1992 المواليد

 البصرة محل التولد

 عراقي الجنسية

Passport No. A16909017 

 متزوج الحالة الزوجية

 2 عدد األطفال

 الطويسة -البصرة  العنوان

 Khalid.hameed@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

Telephone No  +964-7716315064(Iraq) 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ماجستير الشهادة

 2018 تاريخ التعين في الكلية

 علوم حاسبات االختصاص العام

 نظم معلومات االختصاص الدقيق

 تكنولوجيا المعلومات االختصاص الحالي

 

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة سالة / االطروحةعنوان الر تاريخها الشهادة

 - - - - الدكتوراه

 2017 الماجستير
modal Separate Metric Learning -Multi

n with Application to Image Determinatio

.Retrieval on the Web 

 الهند العثمانية

     

 

 المهارات

 Excellent communication skills , Ability to travel domestically and internationally المهارات
Strong motivation and flexibility , Ability to work in a fast-paced, dynamic environment    

 ممتاز  اللغة العربية

 جيد جدا    اللغة االنكليزية

 - لغات اخرى
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 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

لفهرسة   End Noteالمشاركة في دورة "برنامج 

 "  المراجع
 29/1/2020  كلية العلوم –جامعة البصرة 

"طباعة البحوث واالطاريح  المشاركة في دورة

 "  LaTexباستخدام 
 26/12/2019  كلية العلوم –جامعة البصرة 

Training Course : Certified Solution 

Expert ( MCSE) 
 25/10/2016 يوم  30 الهند

Training Course: Cisco Certified 

Network Associate(CCNA) 
 26/11/2016 يوم  30 الهند

 

 داريةاال المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 لغاية االن 2018 تدريسي

 لغاية االن 2021 مسؤول وحدة االعالم

 2021 2020 مدير وحدة البرنامج الحكومي

 

 النشاط البحثي

Khalid Hameed Zaboon ,Nafea Ali Majeed Alhammadi, . Department of Computer Sciences, 
Shatt Al-Arab University College, Basrah, Iraq. A Review of IoT Applications, Attacks and Its 
Recent Defense Methods. Journal of Global Scientific Research 7 (3) 2022/ 2128-2134. 
 
 
Khalid Hameed Zaboon ,Nafea ali majeed alhammadi  and Ammar Abdulhadi Abdullah. 
Department of Computer Sciences, shatt al-arab University college, Al Basrah, 61001, Iraq.A 
Review of the Common DDoS Attack: Types and Protection Approaches Based on Artificial 
Intelligence . Fusion: Practice and Applications (FPA) Vol. 7, No. 1, PP 08-14, 2021. 
 
 
Khalid Hameed Zaboon . Multi-modal Separate Metric Learning Determination with Application 
to Image Retrieval on the Web. Department of Computer Sciences,FACULTY OF 
INFORMATICS (AUTONOMOUS),(A constituent college O.U),Hyderabad 2017 
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 الدراسية واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

 الجهود المبذولة في اعمال وحدة الجودة لية شط العرب الجامعةك 13/3/2022 شكر وتقدير

 زيارة ميدانية الى مستشفى الطفل كلية شط العرب الجامعة 13/2/2022 شكر وتقدير

 .الجهود المبذولة في اللجان االمتحانية كلية شط العرب الجامعة 24/1/2022 شكر وتقدير

 العلوم كلية – جامعة البصرة 29/1/2020 شكر وتقدير
  End Noteالمشاركة في دورة "برنامج 

 "  لفهرسة المراجع

 كلية العلوم –جامعة البصرة  26/12/2019 شكر وتقدير
المشاركة في دورة "طباعة البحوث 

 "  LaTexواالطاريح باستخدام 

    

 

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية اسم الماد التي درستها

1- Discrete Mathematics 1 st year, Computer science Dep. 

2- Computer Technologies 1 st year, Computer science Dep. 

3-Computer Basics 1 st year, Law Dep. 

4-Computer Applications 2 nd year, Law Dep. 

5-Computer Basics 1 st year, English Dep. 

6- Database Basic    Computer science Dep 

7- Logical design Computer science Dep 

8- System Analysis and Design Computer science Dep 

9- Computational theory  Computer science Dep 

10- Artificial Intelligence Applications Computer science Dep 

 

 اللجان

 المرحلة الدراسية اللجنةاسم 

 لغاية االن – 2020 في قسم علوم الحاسبات االمتحانيةجنة الل

 2020 ةفي كلية شط العرب الجامععلمية اقسام  ألستحداثاللجان العلمية 

 لغاية االن – 2021 لجان تنظيم مهرجانات علمية لطلبة كلية شط العرب الجامعة
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 18/8/2021 لجنة القيام بأعمال الصيانة والترميمات لالقسام العلمية

 لغاية االن – 2019 بحوث تخرج الطلبة في قسم علوم الحاسباتعلى  األشراف

في  الطالبيةمختلف الندوات العلمية والثقافية والمهرجانات  عضو في لجان

 كلية شط العرب الجامعة
 لغاية االن – 2021

 1/9/2020 لجنة تقييم جودة المشروع االلكتروني

 2021 - 2019 عضو في وحدة الجودة

 


