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 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 التاريخ  ة ـــالكلي الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 
 2002 وبقسم علوم الحاسكلية العلوم /  بغداد

 2013 كلية العلوم / قسم علوم الحاسوب بغداد الماجستير 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 الى  -الفترة من   الجهة الوظيفة  ت 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

                

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

1 
قسم علوم   /للبنات كلية العلوم

 الحاسبات 
 2006-2004 بغداد

الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية /   معاون مبرمج و مبرمج  1

 / قسم التطبيقات  المركز القومي للحاسبات 

5/10/2002-

5/31/2004 

قسم علوم   /للبنات  جامعة بغداد/كلية العلوم    مبرمج 2

 الحاسبات

1/6/2004 -

2006 

  – 2006 جامعة بغداد/كلية العلوم/ علوم الحاسوب  مبرمج  3

1/1/2008 

  – 1/1/2008 جامعة بغداد/كلية العلوم/ علوم الحاسوب  مبرمج اقدم  4

3/8/2013 

عضو هيئة تدريسية /   5

 مدرس مساعد 

  -4/8/2013 جامعة بغداد/كلية العلوم/ علوم الحاسوب 
22/10/2019  

تدريسية /  عضو هيئة   6

 مدرس 

 23/10/2019 جامعة بغداد/كلية العلوم/ علوم الحاسوب 

 ومستمرة بالخدمة 



 

 

 

 

 

 

 

 وحتى االن  -2006 بغداد / قسم علوم الحاسوب كلية العلوم 2

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

كلية العلوم  /علوم الحاسوب 1

 للبنات

 2005-2004 عملي  /تقنيات حاسبة

كلية العلوم  /علوم الحاسوب 2

 للبنات

 2006-2005 ذكاء اصطناعي/ عملي 

 2007-2006 نظم تشغيل/ عملي  كلية العلوم /علوم الحاسوب 3

 2007-2006 ذكاء اصطناعي/ عملي  كلية العلوم /علوم الحاسوب 4

 2008-2007 عملي  /تصميم منطقي علوم الحاسوب/ كلية العلوم 5

 2010-2008 وسائط متعددة/ عملي علوم الحاسوب/ كلية العلوم 6

 2014-2013 وسائط متعددة/ عملي الحاسوب/ كلية العلومعلوم  7

 2014-2013 مخططات حاسبة/ عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 8

 2015-2014 هياكل بيانات / عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 9

 2015-2014 برمجة شيئية / عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 10

 2016-2015 ذكاء صناعي / عملي  العلومعلوم الحاسوب/ كلية  11

 2016-2015 هياكل بيانات / عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 12

 2017-2016 هياكل بيانات / عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 13

 2017-2016 عملي ادوات / علوم الحاسوب/ كلية العلوم 14

 2017-2016 عمليمترجمات اللغة /  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 15

 2018-2017 مترجمات اللغة /عملي علوم الحاسوب/ كلية العلوم 16

 2018-2017 مخططات حاسبة/ عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 17

 2019-2018 ذكاء اصطناعي/عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 18



 

 

 

 

 

 

 

 2019-2018 مترجمات اللغة/عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 19

 2020-2019 مهارات الحاسوب  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 20

 2020-2019 مترجمات اللغة/عملي  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 21

 2021-2020 لطلبة قسم التقنيات االحيائية  1حاسبات  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 22

 2021-2020 لطلبة قسم التقنيات االحيائية  2حاسبات  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 23

 2022-2021 لطلبة قسم التقنيات االحيائية  1حاسبات  علوم الحاسوب/ كلية العلوم 24

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

1    

2    

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد ة  ــ السن عنوان  ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(
ندوة العلمية )المقاييس الحيوية   1

 لالنسان( 

قسم علوم   7-5-2013

 الحاسبات/كلية العلوم 

 محاضر

ورشة عمل )بحوث معالجة  2

الصور الرقمية وتطبيقاتها 

 واقع وطموح(  -المتحققة

قسم علوم   26-4-2015

 الحاسبات/كلية العلوم 

 محاضر

  حلقة نقاشية )استرجاع المعلومات 3

 وانواع انظمة االسترجاع( 

قسم علوم   19-5-2015

 الحاسبات/كلية العلوم 

 محاضر



 

 

 

 

 

 

 

حلقة نقاشية )معالجة صور  4

 المجهر الفلوريسيني( 

قسم علوم   26-2-2017

 الحاسبات/كلية العلوم 

 محاضر

 A Novelمحاضرة علمية ) 5

Edge Linking Algorithm 

in Bad Quality Images  ) 

قسم علوم   10-4-2017

 الحاسبات/كلية العلوم 

 محاضر

ورشة عمل )المجهر الفلوريسيني   6

في الدراسات البايولوجية  

 والمعالجة الصورية( 

مركز التعليم  2-12-2019

المستمر/ جامعة  

 بغداد

 محاضر

لندوات والدورات الكثير من ا 6

 قات النقاشية لوورش العمل والح

خارج وداخل   

 الجامعة

بصفة حضوراو 

عضو لجنة 

 تحضيرية 

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 

معرض الكتاب المقام في  المشاركة في  

 ( 2015-4-22المكتبة المركزية )

   Windows Xpة القاء دور

 

أو تطوير  ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 .   التعليم

 السنة النشر  محل أسم البحث  ت

1 
Fingerprint Recognition Using 

Local Ridge Attributes Only 

IJSER, vol. 4, issue 4, 

April 2013 
2013 



 

 

 

 

 

 

 

2 

Fingerprint Recognition Using 

Haar Wavelet Transform and 

Local Ridge Attributes Only 

 

International Journal of 

Advanced Research in 

Computer Science and Software 

Engineering 

 Volume 4, Issue 1, January 2014, pp. 

1-7 

2014 

3 

A SYSTEM FOR RAPID 

LOCALIZATION AND 

INTENSITY 

EVALUATION OF SAPONINS 

ACCUMULATION IN PLANT 

TISSUES 

Journal of Theoretical and 

Applied Information 

Technology Vol. 97. No 3 

2019 

4 

Anemia Blood Cell localization 

Using Modified K- Means 

Algorithm 

Journal of AL-Qadisiyah 

for computer science and 

mathematics Vol.11, No.2, 

pp. 9-21. 

2019 

5 

White Blood Cells Nuclei 

Localization Using Modified K-

means Clustering 

Algorithm and Seed Filling 

Technique 

Iraqi Journal of Science, 

Vol. 60, No. 4, pp. 875-890 

DOI: 

10.24996/ijs.2019.60.4.22 

2019 

 

 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  : تاسعا 

 (2014-2013لطلبة )اغيابات متابعة لجنة  عضو   ✓

-2014)كلية العلوم / جامعة بغداد / قسم علوم الحاسباتفي  ثقافيةالجنة للفي اعضو   ✓

2015 ) 

 ( 2016-2015)عضو في لجنة دليل مركز التعليم المستمر  ✓

 ( 2016-2015عضو في لجنة فعاليات االقسام من االنشطة ) ✓

 ( 2016-2015) ثقافي لوحدة التعليم المستمرال موسمفي ال عضو ✓

 ( 2018-2015)الطلبة  لجنة استقبالعضو  ✓

 (2018-2017) لطلبةاغيابات متابعة لجنة عضو  ✓

 ( 2018-2017الرياضية )في اللجنة عضو  ✓



 

 

 

 

 

 

 

 (2018-2017مناقشة مشاريع المرحلة الرابعة ) لجنةعضو  ✓

 ( 2019-2018في لجنة احصائيات القسم الفصلية )عضو  ✓

 (2019-2018في لجنة ادارة المختبرات )عضو  ✓

 ( 2020-2019مشاريع تخرج المرحلة الرابعة )   في لجنةعضو  ✓

 ( 2020-2019)احصائيات القسم الفصلية  في لجنةعضو  ✓

 (2021-2020) لطلبةاغيابات متابعة لجنة عضو  ✓

  (2021-2020) مناقشة مشاريع المرحلة الرابعة لجنةعضو  ✓

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 ت 
الجائزة أو  كتاب الشكر أو

 شهادة التقدير
 السنة  الجهة المانحة 

 شكر وتقدير  1
الهيئة العراقية للحاسبات رئيس 

   والمعلوماتية 
19/5/2004 

 2005/ 24/11 عمادة كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد  شكر وتقدير ومكافأة  2

 12/3/2009 عمادة كلية العلوم/ جامعة بغداد  شكر وتقدير  3

 20/5/2009 عمادة كلية العلوم/ جامعة بغداد  شكر وتقدير  4

 6/4/2010 عمادة كلية العلوم/ جامعة بغداد  شكر وتقدير  5

 22/4/2013 جامعة بغداد  يسرئ  شكر وتقدير   6

 7/5/2013 عمادة كلية العلوم/ جامعة بغداد  شهادة تقديرية   7

 15/2/2014 جامعة بغداد  يسرئ  شكر وتقدير   8

 شهادة تقديرية  9
رئيس قسم علوم الحاسوب/ كلية العلوم/  

 جامعة بغداد
26/4/2015 

 1/7/2015 بغداد  عمادة كلية العلوم/ جامعة شكر وتقدير   10



 

 

 

 

 

 

 

 27/3/2017 بغداد  عمادة كلية العلوم/ جامعة شكر وتقدير   11

 2017-2016 عمادة كلية العلوم/ جامعة بغداد  شهادة تقديرية   12

 2017-2016 عمادة كلية العلوم/ جامعة بغداد  شهادة تقديرية  13

 3/10/2019 مكتب رئيس الوزراء  وتقدير شكر  14

6/4/2020 ريد أمنصة  وسام باحث مبادر  15  

ظ6 6/4/2020 

 

 

 

 

1/3/2020 جامعة بغداد  يسرئ  شكر وتقدير  16  
6/5/2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير  17   

29/7/2020 جامعة بغداد  يسرئ  شكر وتقدير  18   

11/8/2020 التعليم العالي والبحث العلمي وزير  شكر وتقدير  19   

27/9/2020 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي  شكر وتقدير  20  

21 
1/3/2021 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير   

 

22 
30/5/2021 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شهادة تقديرية   

23 
وسام ناشط في فعاليات  

 2021للعام منصة أريد 

25/6/2021 منصة أريد   

16/8/2021 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير  24  
 

25 
وسام ناشط في فعاليات  

 2020منصة أريد للعام 

2020/ 16/11 منصة أريد   

 

  

 . أو المترجمة  الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 1. A Spatial Invariant Model for Local Attributes of  

ingerprint Ridges, Book, published in LAP, 978-

3-659-45194-2, 7-9-2013. 
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 روابط الباحث  :ثاني عشر   

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=w32etSIAAAAJ&hl=en 

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Mela_G_Abdul-Haleem 

Orcid  https://orcid.org/0000-0002-9717-5813 

Publons https://publons.com/researcher/3005757/mela-g-abdul-haleem/ 

  

 

 معامل هيرتش  

No. Type  H-index 

1 Google Scholar H-index 1 

2 Research Gate H-index 1 

3 Scopus H-index  0 

4 Publons H-index 0 

 

 ات . ــ اللغ 

          اللغة االنكليزية    ✓

✓               
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