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 الساعدي حسين بدهللاع د.ندا عبدالزهرة أ.م.:    ـم ـــــــــاالســ

 15/5/1970تاريخ الميالد: 

  2005الشهادة وتاريخ الحصول عليها: دكتوراه  

        نظم تشغيل/  حاسباتعلوم  :      صــالتـخـص

 2010/ 12/5د  استاذ مساع    :اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه 

 5/1/1993تاريخ التعيين :

  

 المنصب األداري: تدريسية  

 

 عنوان العمل: جامعة بغداد/ كلية العلوم /قسم علوم الحاسبات

 

 nada.abdullah @sc.uobaghdad.edu.iq:  البريد إاللكتروني

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 
 التاريخ الكليـــة   الجامعة الدرجة العلمية 

 1992 كلية العلوم  جامعة بغداد بكلوريوس 

 1998 كلية العلوم  جامعة بغداد ماجستير 

 2005 معهد الدراسات العليا للحاسبات والمعلوماتية الجامعة التكنلوجية  دكتوراه 

    

 

 الجامعي . ثانياً : التدريس  

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

 مستمر -1993 جامعة بغداد كلية العلوم 1

 2019-2018 جامعة بغداد للبنات  كلية التربية 2



 

 

 

 

 

 

 

ً ثالث •  : عليها التي أشرف( الرسائل  ،االطاريح  )  ا

 السنــة  القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1 Intelligent watermarking for medical images  ماجستير  2012 حاسبات 

2 Offline signature verification using statistical techniques  ماجستير 2013 حاسبات 

3 Operating system support for Multimedia system   دبلوم2012 حاسبات 

4  Real Time Scheduling algorithms    الهيئة العراقية للحاسبات

 حاسبات 

 دبلوم2012

5 Linux and  Unix as real time Operating System   دبلوم2012 الهيئة العراقية للحاسبات 

 6 Offline signature verification using Neural Networks 

Networktechniques 

 ماجستير  2014 حاسبات 

7 

 

Colored image retrieval using Color features   ماجستير  2015 حاسبات 

8 Extracting region of interest in colored image  دبلوم 2016 حاسبات 

9 Watermarking in colored image using genetic algorithm  دبلوم 2016 حاسبات 

10 Query expansion based on A.I techniques  ماجستير 2017 حاسبات 

11  Arabic Keywords Extraction using Deep Learning  ماجستير  2018 حاسبات 

12 Arabic Part of speech tagging using machine learning  ماجستير  2020 حاسبات 

13 Arabic text classification based on deep learning  ماجستير  2020 حاسبات 

 

 : األنشطة العلمية االخرى .  رابعا 

  داخل الكلية 

 صباحي /مسائي2001_1999عضو لجنة امتحانية  

 2014_2009عضو لجنة امتحانية 

 2018-2008عضو مجلس قسم 

 _مستمر 2009عضو لجنة علمية 

 1999عضو لجنة مكتبة الكلية 

 2012-2011األداء الجامعي رئيس لجنة الجودة و 

 1998عضو اللجنة الممتحنة لمشاريع الرابع منذ 



 

 

 

 

 

 

 

 2008_2007رئيسة لجنة المشاربع 

 2010عضو لجنة مناقشة سمنرات الدراسات العليا منذ 

 2015- 2013رئيس هيئة التحرير  2010منذ  المجلة العراقية للعلومعضو هيئة تحرير 

 2011عضو اللجنة الثقافية 

 2011عضو لجنة وضع االسئلة وتصحيح الدفاتر لمادة المشروع 

 2018والمرحلة الثالثة الى  عضو لجنة االشراف التربوي )مرحلة الماجستير(

 2011عضو لجنة اعداد ورقة بحثية حول تطوير المناهج 

 في كلية العلوم 2011عضو لجنة المناهج والمقررات العلمية  منذ 

   2011 منذ اسئلة االمتحان التنافسي وتصحيح الدفاترللدراسات العلياعضو لجنة وضع 

 2012عضو لجنة وضع خطة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل 

 2011عضو لجنة مناقشة المشاريع لطلبة الدبلوم منذ 

 2012عضو لجنة المقاصات العلمية منذ 

 2012عضو لجنة األستالل منذ 

 والدكتوراه  لجان مناقشات رسائل الماجستيرعضو للعديد من 

 

 خارج الكلية

  2013 منذ للكليات االهلية عضو لجنة وضع وتصيح الدفاتر لالمتحانات المركزية •

 تقويم العديد من البحوث العلمية للمجالت والمؤتمرات التي تعقد في الجامعات االخرى •

 للجامعات األخرىو االطاريح تقويم العديد من بحوث الترقيات العلمية  •

 ومشاريع الدبلوم والدكتوراه رئيس وعضو للعديد من لجان مناقشات رسائل الماجستير •

 

 : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم . خامسا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

جامعة  /RDCSA'97مؤتمر نظام توثيق الشاشة)نص/صورة(  1

 فيالديلفيا /عمان األردن 

1997 

المجلة العراقية للعلوم/جامعة  المعدلة  DESتشفير الصور بأستخدام  2

 vol.43 no. 2بغداد 

2002 

استخدام البتات ذات الشأن األدنى للصور الرقمية للخزن   3

 السري 

لكلية المؤتمر العلمي السابع 

 الرافدين الجامعة 

2001 



 

 

 

 

 

 

 

تصميم وتنفيذ سواق جهاز رمزي لنظام لينكس لتوفير اتصال   4

 متداخل بين البرامج

مجلة كلية الرافدين الجامعة 

 20للعلوم العدد 

2006 

المجلة العراقية للعلوم/جامعة  ل فايروس كنموذج نواة قابل للتحمي لينكس 5

 بغداد 

2009 

المؤتمر العلمي العاشر لكلية  مكتبة روابط لحل مشكلة تزامن البرامج 6

 المنصور الجامعة 

2009 

 2011 المجلة العراقية للعلوم  تقنية جديدة لتنفيذ نظام التبرعم 7 

8 Operating System Support for Multimedia 

Systems 

 

الموتمر النسوي العلمي الثاني 

المرأة والعلوم في العراق لكلية  

 علوم البنات  / جامعة بغداد

2013 

تقنية العالمة المائية التكييفية للصور الطبية استنادا على   9

 التحويل المويجي 

 

 المجلة العراقية للعلوم 

 

2013 

10  

 OFFLINE HANDWRITTEN SIGNATURE 

VERIFICATION SYSTEM USING 

NEURAL NETWORK 

International Journal 

for computer science 

and mobile computing 

2015 

11 Hand Written Signature Verification based 

on Geometric and Grid Features 

 المجلة العراقية للعلوم 

 

2015 

12  An efficient color quantization 

based on color histogram 

   

NTICT -2017 2017 

13 Colored Image Retrieval based on Most used 

Colors 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
ADVANCED 
COMPUTER SCIENCE 
and applications 

 

2017 

14 Steganography Technique using Genetic 

Algorithm 

Iraqi journal of science 2018 

15 ARABIC QUERY EXPANSION USING 

WORDNET AND CUCKOO ALGORITHM 

Arpn journal 2019 

16 Keyword extraction based on CNN Iraqi journal of science 2020 

17 Keyword extraction using LR Journal of mechanics 

of continua and 

mathematical sciences 

2020 

 

 

http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2019/jeas_0519_7756.pdf
http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2019/jeas_0519_7756.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . دساسا 

   2008منذ   عضو مجلس قسم ✓

 2010منذ  عضو هيئة تحرير مجلة المجلة العراقية للعلوم  ✓

 قسم علوم الحاسوب عضو هيئة المستشارين في الجامعة التكنلوجية  ✓


