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 الصورة 



 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس

 

 1991 العلوم جامعة بغداد

 1999 العلوم جامعة بغداد الماجستير

 

 

   

 

 

 

 

   

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 1999-1991 جامعة بغداد/ لسم الفٌزٌاء كلٌة العلوم 1

 لحد اآلن -1999 والفضاء  لنغداد/ لسم الفجامعة ب كلٌة العلوم 2

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

مختبر  مختبر المواد الصلبة و مختبر الفٌزٌاء العامة ومختبر الذرٌة لسم الفٌزٌاء 1

 البصرٌات

1991-

مختبر ومختبر المٌكانٌن و مختبر الكهربائٌة مختبر المواد الصلبة  لسم الفٌزٌاء 2 1994

 االلكترونٌات

 

 

 

 

1994-

-1999 مختبر المٌكانٌن ومختبر الحاسبات لسم الفلن 3 1991

-2003 مختبر التحلٌل العددي ومختبر الحاسبات لسم الفلن 4 2003

-2006 ظري وعملً برمجة الحاسبة بلغة البٌسن السرٌع ن لسم الفلن 5 2006

برمجة الحاسبة بلغة البٌسن السرٌع وبلغة فجوال بٌسن نظري  لسم الفلن  6 2010

 وعملً

2010-

2014 

 الى -الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 1999-1991 لسم الفٌزٌاء م. فٌزٌاوي 1

 2006-1999 لسم الفلن والفضاء مدرس مساعد 2

 2014-2006 لسم الفلن والفضاء مدرس 3

 لحد االن لسم الفلن والفضاء أستاذ مساعد 4



ولسم  لسم الفلن 1

  االستشعار 

الحاسوب وبرمجة الحاسبة بلغة البٌسن السرٌع وبلغة فجوال بٌسن 

 نظري وعملً

2015-

2011 8 

 

لسم لسم الفلن و
 اإلحٌائٌة التمنٌات

 سم علوم الحٌاة ول

 لحد اآلن ساسٌات الحاسوب وبرمجة الحاسبة ا

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

طرٌمة محورة لضغط بٌانات الصور باستخدام تمنٌة بتر  1

 المماطع

 1999 الفلن

2    

 

 التي شارك فيها.العلمية ت والندواسادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

كلٌة العلوم/ جامعة   1999 مؤتمر علوم الفلن والفضاء 6

 .بغداد

 بحث

كلٌة العلوم/ جامعة  1999 دورة طرائك التدرٌس 2

 بغداد

 مشارن

مؤتمر التدرٌسٌات الجامعٌات  3

 األول

برعاٌة رابطة  2004
الجامعٌٌن  نالتدرٌسٌٌ

 عضوه فً إننً/كما 
 رابطة التدرٌسٌات 

 مشارن

مؤؤؤؤؤتمر التدرٌسؤؤؤؤٌٌن الجؤؤؤؤامعٌٌن  4

 الثانً

 

برعاٌة رابطة  2005

 التدرٌسٌن الجامعٌٌن

 مشارن

المؤتمر العلمً السابع للعلوم      5

 الصرفة /كلٌة العلوم

 مشارن الجامعة المستنصرٌة 2011



العلمً الوطنً العرالً المؤتمر  6

 للفٌزٌاء

جامعة بغداد/ لسم  2010

 الفٌزٌاء

 بحث

المؤتمر العلمً األول لتمانات  1

 الفٌزٌاء الحدٌثة وتطبٌماتها

جامعة بغداد/ كلٌة  2011

 التربٌة للبنات

 بحث

األول لتمانات  المؤتمر العلمً 8

االستشعار عن بعد ومعالجة 

 الصور الرلمٌة

ار عن وحدة االستشع 2012

بعد جامعة بغداد/ كلٌة 

 العلوم

 بحث

جامعة بغداد /كلٌة  2011 دورة المهارات المٌادٌة 9

العلوم / لجنة االرشاد 

 التربوي

 مشارن

جامعة بغداد /كلٌة  2012 دورة هندسة النجاح 10

العلوم /لجنة االرشاد 

 التربوي

 مشارن

-2011 محاضرات الموسم الثمافً  11

2014 

كلٌة جامعة بغداد / 

العلوم /لسم الفلن 

 والفضاء

 محاضر ومشارن

جامعة بغداد / كلٌة  2012 ندوة الولاٌة من اإلشعاع 12

 العلوم /لسم الفٌزٌاء

 مشارن

الندوة العلمٌة الفلكٌة )الكون  13

 والمنظور(

جامعة بغداد / كلٌة  2012

العلوم /لسم الفلن 

 والفضاء

 مشارن

جامعة بغداد/ كلٌة  2013 دسةالمؤتمر الدولً للفٌزٌاء والهن 14

 العلوم /لسم الفٌزٌاء

 مشارن

ندوة آفاق معالجة الصور  15

والتحسس النائً فً الفلن 

 والفضاء

جامعة بغداد/ كلٌة  2013

العلوم /لسم الفلن 

 والفضاء

 مشارن

الندوة العلمٌة الزالزل ...  16

 األسباب والتأثٌرات

جامعة بغداد/ كلٌة  2013

 االرض العلوم /لسم علم

 مشارن

المؤتمر العلمً السنوي الرابع  11

 عشر

 بحث كلٌة التربٌة االساسٌة 2012

لتمانات الفٌزٌاء  المؤتمر العلمً 18

 وتطبٌماتها

2013   

لعلوم الفلن  المؤتمر العلمً 19

 والفضاء

2011   

والحضور فً العدٌد من  

 المؤتمرات المحلٌة والدولٌة

   

 



 . االخرى مية ابعا : األنشطة العلر 

 خارج الكلية داخل الكلية

 شهادة - IC3دورة  محاضرات الموسم الثمافً 

 مشاركة فً مناظرة علمٌة إعداد النشرة الدورٌة لمسم الفلن والفضاء

 زٌارات مٌدانٌة شهادة -دورة طرائك التدرٌس

 -دورة الترلٌات العلمٌة مركز الحاسبة االلكترونٌة 

 شهادة

 للتنمٌة البشرٌة المنتدى العربً

دورة تطوٌر المهارات الطباعة وحدة اإلعالم 

 شهادة -والمعلوماتٌة

دبلوم البرمجة اللغوٌة العصبٌة 

NLP 
  

  شهادة -دورة المهارات المٌادٌة

  شهادة -دورة دبلوم البرمجة اللغوٌة العصبٌة

  مشاركات فً احتفالٌات خسوف الممر

  مشاركات فً مهرجان اللغة العربٌة

  

 

أو ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . تطوير التعليم

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 لجنة الجرد الفرعٌة للمواد التالفة 

 إعداد النشرة الدورٌة لمسم الفلن والفضاء فً الكلٌة  لجنة  

  الفلنلسم جرد الفرعٌة فً اللجنة   

  لجنة جرد موجودات ألسام الكلٌة 

  تمبال طلبة المرحلة األولىاسلجة 

 لجنة متابعة مهرجان بغداد 

 لجان الضمان وجودة األداء 

 لجان اعتمادٌة المختبرات 

  اإلعالم فً لسم الفلنلجنة 

 لجنة اإلرشاد التربوي 



 لجنة متابعة طلبة الماجستٌر 

 شة طلبة المشارٌعلجنة منال 

  لجان االستالل 

 طلبة الماجستٌر لجنة متابعة 

 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2011 عمٌد كلٌة العلوم /جامعة بغداد شكر وتمدٌر  1

 2012 كلٌة التربٌة االساسٌة  شكر وتمدٌر 2

عمٌد كلٌة العلوم / جامعة  شهادة تمدٌرٌة 3

 بغداد

2013 

عمٌد كلٌة العلوم / جامعة  شكر وتمدٌر 4

 بغداد

2013 

 2011 عمٌد كلٌة العلوم للبنات شهادة تمدٌرٌة 5

 2014 رئٌس الجامعة شكر وتمدٌر 6

 2015 رئٌس الجامعة شكر وتمدٌر 1
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9.   Adaptive block truncation technique based on an individual local image 
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12.  Fast encoding algorithm based on Weber's law and Triangular 

Inequality Theorem 
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13.  A nonlinear edge- preserving smoothing filter for edge detection on color 
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