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 :)المؤهالت العلمية( الشهادات الحاصلة عليها:

  2007(بكلوريوس علوم حاسوب(. 

  2013(ماجستير علوم حاسوب(. 

  2019(دكتوراه علوم حاسوب(. 

 

 :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 (2009 - 2008) جامعة بغداد – قسم علوم الحاسوب – )عملي( امنية البيانات. 

 (2015 - 2013) جامعة بغداد – قسم علوم الحاسوب –)عملي( الحاسبة  مخططات. 

 جامعة  – كلية العلوم – التقنيات االحيائيةقسم  – )نظري و عملي( اساسيات الحاسبة واالوفس

 (.2014 – 2013للسنة الدراسية ) النهرين

 جامعة  – كلية العلوم – قسم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية – )نظري و عملي( برمجة

 (.2021 – 2016) بغداد

 جامعة  –كلية العلوم  –ياضيات قسم الر – )نظري و عملي( الوندوز واالوفس الحاسبة و ساسياتا

 (.2021 – 2020للسنة الدراسية )بغداد 

  للسنة الدراسية جامعة بغداد  –كلية العلوم  –ياضيات قسم الر – )نظري و عملي( الماتالببرمجة

(2020 – 2021). 

  



 ةــــيــــذاتــــرة الـــيـــسالـــ

 

 :االنشطة االدارية

 ( 2009عضو في لجنة االرشفة االلكترونية.) 

  (.2010)الحاسبات وملحقاتها في الكلية رئيس لجنة جرد 

 ( 2014رئيس لجنة جرد الحاسبات والطابعات في الكلية.) 

  (2021-2019)لجنة اعتمادية المجالت العلمية عضو في. 

 (.2021 – 2019) جامعة بغداد –لكلية العلوم  ادارة الموقع االلكتروني 

 ( 2021عضو لجنة التعليم االلكتروني في قسم علوم الحاسوب.)  

 

  :الشكر و التقدير

  (2009) التمام االعمال المتعلقة باكاديمية السيسكو المحليةمن عميد كلية العلوم شكر وتقدير. 

 (.2009للجهود المبذولة في اعمال االرشفة االلكترونية ) من عميد كلية العلوم شكر وتقدير 

  للحصول على المرتبة االولى وبتقدير امتياز في دورة ال من عميد كلية العلوم شكر وتقديرIC3 

 (.2010المقامة في مركز الحاسبة )

  للحصول على المرتبة االولى وبتقدير امتياز في دورة ال  مركز الحاسبةشكر وتقدير من مديرIC3 

 (.2010المقامة في مركز الحاسبة )

  للجهود المبذولة في فحص الحاسبات المحمولة )الالبتوب( من عميد كلية العلوم شكر وتقدير

 .(2010) باالضافة الى اعمال صيانة الحاسبات

  الموقع االلكتروني على المرتبة التاسعة على العراق في لحصول من عميد كلية العلوم شكر وتقدير

 (.2014) التصنيف الجامعي للمواقع االلكترونية العالمي

 ( 2020شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدريسيين كافة.) 

 العلمي  شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مالك وزارة التعليم العالي والبحث

(2020.) 

  في وزارة التعليم العالي والبحث شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدريسيين

 (.2021) العلمي وتشكيالتها كافة

  (.2021)تقديرا للجهود المبذولة في لجنة االعتمادية شكر وتقدير من عميد كلية العلوم 
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  مولع مسق يف ينورتكلالا ميلعتلاللجهود المبذولة في لجنة  تقديرا  شكر وتقدير من عميد كلية العلوم 

 (.2021 – 2020) يساردلا ماعلل بوساحلا

 

  :البحوث المنشورة

 التاريخ النشرمكان  اسم البحث ت

1 Partial Cryptography in Digital Media Environment 

Based on ECC Algebra 

 2013 العراق

2 Modified Light Stemming Algorithm for Arabic 

Language 

 2016 العراق

3 Comparing the Main Approaches of Image 

Segmentation. 

 2017 العراق

4 Image Feature Extraction and Selection. 2018 العراق 

5 Image Classification Using Bag of Visual Words 

(BoVW). 

 2018 العراق

6 Improvement of Harris Algorithm Based on Gaussian 

Scale Space. 

 2019 العراق

7 Static and Dynamic Video Summarization. 2019 العراق 
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