
 

 

 

 

 

 

 

 أنذارّٛ أنظٛزِ
 

 

 

 

      يٛال غبس٘ عجذ انحهٛى:       ـى ـــــــــاالطــ

   42/1/1111 : ربرٚخ انًٛـالد 

 يظهًّ  :   انذٚـــــــــــبَخ

 حبطجبد:      صــانزـخـص

 رذرٚظٙ:       ّ ــــــانٕظٛف

    يظبعذ يذرص   انذرجخ انعهًٛخ :

           ٕةجبيعخ ثغذاد / كهٛخ انعهٕو / قظى عهٕو انحبط ثغذاد / انجبدرّٚ/  :   عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْبرف

       66102-7711221142 :   انٓبرف انُقبل

   a.mayla @yahoo.com: كززَٔٙأالنانجزٚذ 

                                                     a.mela@sc.uobaghdad.edu.iq 

 .أٔالً : انًؤْالد انعهًٛخ  

 انزبرٚخ خـــانكهٛ انجبيعخ انذرجخ انعهًٛخ

 ثكبنٕرٕٚص

 
 2002 ىةقضى ػهىو انحبصكهيت انؼهىو /  بغذاد

 2002 كهيت انؼهىو / قضى ػهىو انحبصىة بغذاد انًبجظزٛز

 

 ثبَٛبً : انزذرج انٕظٛفٙ . 

 انٗ -انفززح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

 
 



 

 

 

 

 

 

 

               

 انزذرٚض انجبيعٙ . ثبنثبً : 

 انٗ -يٍ انفززح   انجبيعخ )انًعٓذ / انكهٛخ(  انجٓخ د

1 
قضى ػهىو  /نهبُبث كهيت انؼهىو

 انحبصببث
 2006-2004 بغذاد

 وحتى االٌ -2006 بغذاد / قضى ػهىو انحبصىة كهيت انؼهىو 2

 

 راثعبً : انًقزراد انذراطٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚظٓب. 

انهيئت انؼراقيت نهحبصببث وانًؼهىيبتيت /  يؼبوٌ يبريح و يبريح 0

 / قضى انتطبيقبث انًركز انقىيي نهحبصببث

5/00/2002-

5/31/2004 

قضى ػهىو / نهبُبث خبيؼت بغذاد/كهيت انؼهىو  يبريح 2

 انحبصببث

0/6/2004 -

2006 

 – 2006 خبيؼت بغذاد/كهيت انؼهىو/ ػهىو انحبصىة يبريح 2

0/0/2002 

 – 0/0/2002 خبيؼت بغذاد/كهيت انؼهىو/ ػهىو انحبصىة يبريح اقذو 4

2/2/2002 

ػضى هيئت تذريضيت /  5

 يذرس يضبػذ

 -4/2/2002 خبيؼت بغذاد/كهيت انؼهىو/ ػهىو انحبصىة

 ويضتًرة ببنخذيت



 

 

 

 

 

 

 

 خـــــانظُ بدحـــــانً ىـــانقظ د

/ كهيت انؼهىو ػهىو انحبصىة 0

 نهبُبث

 2005-2004 ػًهي/ تقُيبث حبصبت

/ كهيت انؼهىو ػهىو انحبصىة 2

 نهبُبث

 2006-2005 ركبء اصطُبػي/ ػًهي

 2000-2006 َظى تشغيم/ ػًهي ػهىو انحبصىة 2

 2000-2006 ركبء اصطُبػي/ ػًهي ػهىو انحبصىة 4

 2002-2000 ػًهي /تصًيى يُطقي ػهىو انحبصىة 5

 2000-2002 وصبئظ يتؼذدة/ ػًهي ػهىو انحبصىة 6

 2004-2002 وصبئظ يتؼذدة/ ػًهي ػهىو انحبصىة 0

 2004-2002 يخططبث حبصبت/ ػًهي ػهىو انحبصىة 2

 2005-2004 هيبكم بيبَبث / ػًهي ػهىو انحبصىة 9

 2005-2004 بريدت شيئيت / ػًهي ػهىو انحبصىة 00

 2006-2005 ركبء صُبػي / ػًهي انحبصىةػهىو  00

 2006-2005 هيبكم بيبَبث / ػًهي ػهىو انحبصىة 02

 2000-2006 هيبكم بيبَبث / ػًهي ػهىو انحبصىة 02

 2000-2006 ػًهي ادواث / ػهىو انحبصىة 04

 2000-2006 يترخًبث انهغت / ػًهي ػهىو انحبصىة 05

 2002-2000 يترخًبث انهغت /ػًهي ػهىو انحبصىة 06

 2002-2000 يخططبث حبصبت/ ػًهي ػهىو انحبصىة 00

 2009-2002 ركبء اصطُبػي/ػًهي ػهىو انحبصىة 02

 2009-2002 يترخًبث انهغت/ػًهي ػهىو انحبصىة 09

 

 :انزٙ أشزف عهٛٓب( انزطبئم  ،االطبرٚح  )خبيظبً:  

 انظُــخ ىـــانقظ خزطبنان األطزٔحخ  أٔ  اطى د



 

 

 

 

 

 

 

0    

2    

 

 انزٙ شبرك فٛٓب.انعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطبً:  

 َٕع انًشبركخ  ْبيكبٌ أَعقبد خ ــانظُ عُٕاٌ ان د

) ثحث / ثٕطزز 

 حضٕر(
َذوة انؼهًيت )انًقبييش انحيىيت  0

 نالَضبٌ(

قضى ػهىو  0-5-2002

 انحبصببث/كهيت انؼهىو

 يحبضر

ورشت ػًم )بحىث يؼبندت  2

انصىر انرقًيت وتطبيقبتهب 

 واقغ وطًىذ(  -انًتحققت

قضى ػهىو  26-4-2005

 انحبصببث/كهيت انؼهىو

 يحبضر

 حهقت َقبشيت )اصترخبع انًؼهىيبث 2

 واَىاع اَظًت االصترخبع(

قضى ػهىو  09-5-2005

 انحبصببث/كهيت انؼهىو

 يحبضر

حهقت َقبشيت )يؼبندت صىر  4

 انفهىريضيُي(انًدهر 

قضى ػهىو  26-2-2000

 انحبصببث/كهيت انؼهىو

 يحبضر

 A Novelيحبضرة ػهًيت ) 5

Edge Linking Algorithm 

in Bad Quality Images ) 

قضى ػهىو  00-4-2000

 انحبصببث/كهيت انؼهىو

 يحبضر

نُذواث وانذوراث انكثير يٍ ا 6

 قبث انُقبشيتهوورط انؼًم وانح

خبرج وداخم  

 اندبيؼت

بصفت حضىراو 

ػضى ندُت 

 تحضيريت

 

 . االخزٖ طبثعب : األَشطخ انعهًٛخ  

 خبرج انكهٛخ داخم انكهٛخ

انًشبركت في يؼرض انكتبة انًقبو في  

 (2005-4-22انًكتبت انًركزيت )



 

 

 

 

 

 

 

   Windows Xpة انقبء دور

 

أٔ رطٕٚز ثبيُب: انًشزٔعبد انجحثٛخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجٛئخ ٔانًجزًع  

 . انزعهٛى

 انظُخ انُشز يحم أطى انجحث د

1 
Fingerprint Recognition Using 

Local Ridge Attributes Only 

IJSER, vol. 4, issue 4, 

April 2013 
2013 

4 

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 

1 

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 

4611 

 

 .انٓٛئبد انعهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ عضٕٚخ  :ربطعب 



 

 

 

 

 

 

 

   (2004-2002نطهبت )اغيبببث يتببؼت ندُت ػضى 

   2004)كهيت انؼهىو / خبيؼت بغذاد / قضى ػهىو انحبصببثفي  ثقبفيتاندُت هنفي اػضى-

2005) 

  (2006-2005)ػضى في ندُت دنيم يركز انتؼهيى انًضتًر 

 ( 2006-2005ػضى في ندُت فؼبنيبث االقضبو يٍ االَشطت) 

 (2006-2005) ثقبفي نىحذة انتؼهيى انًضتًران ًىصىفي ان ػضى 

  (2002-2005)انطهبت  ندُت اصتقببلػضى 

  (2002-2000) نطهبتاغيبببث يتببؼت ندُت ػضى 

  (2002-2000في انهدُت انريبضيت )ػضى 

  (2002-2000يُبقشت يشبريغ انًرحهت انرابؼت ) ندُتػضى 

  (2009-2002في ندُت احصبئيبث انقضى انفصهيت )ػضى 

  (2009-2002في ندُت ادارة انًختبراث )ػضى 

 ٔ شٓبداد انزقذٚز. انجٕائش كزت انشكز ، عبشزاً:  

 د
انجبئشح أٔ شٓبدح  كزبة انشكز أٔ

 انزقذٚز
 انظُخ انجٓخ انًبَحخ

 شكر وتقذير 0
انهيئت انؼراقيت رئيش 

  نهحبصببث وانًؼهىيبتيت
09/5/2004 

 شكر وتقذير ويكبفأة 2
ػًبدة كهيت انؼهىو نهبُبث/ 

 خبيؼت بغذاد
24/00/2005 

 شكر وتقذير 2
 ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت

 بغذاد
02/2/2009 

 شكر وتقذير 4
ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت 

 بغذاد
20/5/2009 

 شكر وتقذير 5
ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت 

 بغذاد
6/4/2000 

 22/4/2002 خبيؼت بغذاد يشرئ شكر وتقذير  6

 شهبدة تقذيريت  0
ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت 

 بغذاد
0/5/2002 



 

 

 

 

 

 

 

 05/2/2004 خبيؼت بغذاد يشرئ شكر وتقذير  2

 شهبدة تقذيريت 9
رئيش قضى ػهىو انحبصىة/ 

 كهيت انؼهىو/ خبيؼت بغذاد
26/4/2005 

 شكر وتقذير  00
  ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت

 بغذاد
0/0/2005 

 شكر وتقذير  00
  ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت

 بغذاد
20/2/2000 

 ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت شهبدة تقذيريت  02

 بغذاد
2006-2000 

ػًبدة كهيت انؼهىو/ خبيؼت  شهبدة تقذيريت 02

 بغذاد
2006-2000 

 

 .أٔ انًززجًخ انكزت انًؤنفخ: حبدٖ عشز 

 صُت انُشر أصى انكتبة ث

0 0. A Spatial Invariant Model for Local Attributes of 

ingerprint Ridges, Book, published in LAP, 978-

3-659-45194-2, 7-9-2013. 

 

2002 

 

 

 بد .ــثبَٙ عشز :انهغ 

    انهغت االَكهيزيت          

               

   CD يهحىظت : يتى تضهيى َضخت ػهى  


