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أوالً  :المؤهالت العلمية

الدرجة
العلمية

الجامعة

الكليـــة

االختصاص
الدقيق

التاريخ

بكالوريوس

المستنصرية

كلية االدارة واالقتصاد

احصاء

1976

الماجستير

ليستر بوليتيكنك/انكلت ار

قسم علوم الحاسبات

الدكتوراه

الهيئة العراقية للحاسبات
والمعلوماتية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

معهد المعلوماتية
للدراسات العليا
1

نظم الحاسبات
التفاعلية

تمييز االنماط

والشبكات العصبية

1986

2006

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ت

الوظيفة

1

رئيس قسم الصيانة والتشغيل

2

محلل انظمة

3

محلل انظمة اقدم

4

رئيس قسم تحليل االنظمة

المصرف العقاري/مركز الحاسبة

5

مدير مركز الحاسبة االلكترونية

المصرف العقاري/مركز الحاسبة

6

مدرس مساعد

7

مدرس

8

استاذ مساعد

والبرمجة
/وكالة

الجهة
المصرف العقاري/مركز الحاسبة
االلكترونية
المصرف العقاري/مركز الحاسبة
االلكترونية

المصرف العقاري/مركز الحاسبة
االلكترونية
االلكترونية
االلكترونية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية
قسم علوم الحاسبات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية
قسم علوم الحاسبات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية
قسم علوم الحاسبات

2

الفترة من  -الى
1989-1986
1989-1986
1992-1989
1992-1989
1992-1991
1996-1992
2009 -1996
2014-2009

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

القسم

1

قسم الهندسة

2

خارجي
الكهربائية/
قسم الهندسة

الكلية/الجامعة

الفترة
من  -الى

الكهربائية/محاضر
محاضر خارجي

3

قسم الهندسة الكهربائية/

4

قسم علوم الحاسبات/

5

قسم علوم الحاسبات/

6

قسم علوم الحاسبات

محاضر خارجي

محاظر خارجي

محاظر خارجي

قسم هندسة الحاسبات

7

واالتصاالت

8

قسم علوم الحاسبات

الجامعة التكنلوجية

-1987
1988

على مالك دائرة
ال
المصرف العقاري

الجامعة التكنلوجية

1989-1988

المصرف العقاري

الجامعة التكنلوجية

1990-1989

المصرف العقاري

معهد االدارة /الرصافة

معهد االدارة /الرصافة
الجامعة المستنصرية

الجامعة العربية االوربية
/سوريا

كلية التراث الجامعة

3

-1992
1993

-1993
1994

-1992
2014
-2006
2008

-2014
2016

الجامعة المستنصرية

الجامعة المستنصرية
الجامعة المستنصرية

أجازة بدون راتب لمدة سنتان
من الجامعة المستنصرية

كلية التراث الجامعة الجامعة

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

قسم الهندسة الكهربائية

برمجة نظم الحاسبة

1988-1987

2

قسم الهندسة الكهربائية

برمجة نظم الحاسبة

1989-1988

3

قسم الهندسة الكهربائية

برمجة نظم الحاسبة

1990-1989

4

معهد االدارة /الرصافة

برمجة وتحليل نظم

1993-1992

5

معهد االدارة /الرصافة

برمجة وتحليل نظم

1994-1993

تحليل البيانات ومعالجة الملفات

1994-1992

6
7
8
9
10

11

12

قسم علوم الحاسبات

الجامعة المستنصرية
قسم علوم الحاسبات
الجامعة المستنصرية
قسم علوم الحاسبات
الجامعة المستنصرية
قسم علوم الحاسبات
الجامعة المستنصرية
قسم علوم الحاسبات
الجامعة المستنصرية
قسم علوم الحاسبات

الجامعة المستنصرية
قسم علوم الحاسبات

الجامعة المستنصرية

تحليل وتصميم النظم

1995-1992

برمجة نظم الحاسبة

2002-1995

مباديء تصميم المترجمات

2002-1996

البرمجة الموجه

2006-2000

الخوارزميات والبرمجة بلغة C++

2006-2007

برمجة الواجهات التطبيقية )(API

2010-2008

4

13

قسم علوم الحاسبات
الجامعة المستنصرية

برمجة وتصميم المواقع

2014-2010

قسم هندسة الحاسبات
14

واالتصاالت

الجامعة العربية االوربية

احتسابية

2008-2006

قسم هندسة الحاسبات
15

واالتصاالت

تكنلوجيا االنترنيت

2008-2006

الجامعة العربية االوربية
قسم هندسة الحاسبات
16

واالتصاالت

برمجة مهيكلة

2008-2006

الجامعة العربية االوربية
قسم هندسة الحاسبات
17

واالتصاالت

ادارة قواعد البانات

2008-2006

الجامعة العربية االوربية
18

19

20

21

قسم علوم الحاسبات
كلية التراث الجامعة

قسم علوم الحاسبات
كلية التراث الجامعة
قسم علوم الحاسبات
كلية التراث الجامعة
قسم علوم الحاسبات
كلية التراث الجامعة

هياكل بيانات

2016-2014

برمجة مهيكلة

2016-2014

تطبيقات ذكية

2015-2014

برمجة وتصميم المواقع

2015-2014

5

خامسا التدريس في الدراسات العليا:
افتتاح الدراسات العليا (الماجستير) في قسم علوم الحاسبات  /الجامعة المستنصرية سنة -2013
2014
السنة
الكورس
الدراسة
القسم /الكلية
اتصاالت وشبكات
قسم علوم الحاسبات
2014-2013
ماجستير
الحاسوب
الجامعة المستنصرية

خامساً( :الرسائل ) التي أشرفت عليها:
ت
1
2

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

Facial Expression Recognition

ماجستير /علوم حاسبات

-2013
2014

Arabic handwritten Recognition

ماجستير/علوم حاسبات

-2013
2014

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

1

ندوة علمية

2

ندوة علمية

3

ندوة علمية بالتعاون مع فرع العراق

(نظرة مستقبلية في علوم الحاسبات)

لمؤسسة IEEE

السنــة
2009

2010

2011

6

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

كلية التربية /الجامعة

( بحث  /بوستر
اللقاء محاضرة
حضور)

المستنصرية

كلية التربية /الجامعة
المستنصرية
كلية التربية /الجامعة
المستنصرية

اللقاء محاضرة

رئيس الجلسة

4

ندوة علمية

2012

5

ندوة علمية

2013

6

المؤتمر العلمي السادس عشر كلية

7

المؤتمر العلمي السابع عشر كلية

التربية /الجامعة المستنصرية

التربية /الجامعة المستنصرية
8

المؤتمر العلمي الثامن عشر
بعلمائه يرتقي العراق سلم المجد

9

المؤتمر العلمي التاسع عشر كلية
التربية /الجامعة المستنصرية

10

المؤتمر العلمي العشرون
كلية التربية /الجامعة المستنصرية

11

ندوة المفاهيم العامة للجودة واالعتماد
وادارتها وانظمتها في المنظمات

2009

2010

2011

2012
2013

2013

التعليمية

كلية التربية
 /الجامعة المستنصرية
كلية التربية
 /الجامعة المستنصرية
كلية التربية

 /الجامعة المستنصرية
كلية التربية
 /الجامعة المستنصرية
كلية التربية
 /الجامعة المستنصرية
كلية التربية
 /الجامعة المستنصرية
كلية التربية
 /الجامعة المستنصرية
كلية التربية
 /الجامعة المستنصرية

رئيس الجلسة

محاضر

حضور وتقييم

باحث

حضور وتقييم

حضور
باحث

حضور

12

التعليم االهلي رافد لمعارف متجددة

2015

كلية التراث الجامعة

حضور

13

مؤتمر الجامعات في خدمة التنمية

2016

كلية التراث الجامعة

باحث

7

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
رئيس قسم تحليل االنظمة والبرمجة/

تصميم وبرمجة النظام المحاسبي الموحد

رئيس قسم صيانة الحاسبة االلكترونية

مهندس نظم الحاسبة االلكترونية

عضو لجنة اختيار طلبة الدراسات العليا

عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية

المصرف العقاري

/المصرف العقاري /وزارة المالية

/المصرف العقاري

/الجامعة المستنصرية
عضو اللجنة العلمية
 /الجامعة المستنصرية

 /قسم علوم الحاسبات

 /المصرف العقاري
التربية

 /الجامعة المستنصرية
مشاركة في فرق عمل استشارية للجامعة
للعلوم المحاسبية والمالية /جامعة بغداد
المستنصرية

رئيس وعضوية اللجان االمتحانية

رئيس وعضوية اللجان االمتحانية

/الجامعة المستنصرية
عضو هيئة تحرير مجلة كلية التراث

/كلية التراث الجامعة
تقييم ومناقشة العديد من اطاريح

الجامعة

الماجستير والدكتوراه في جامعات القطر

عضو اللجنة العلمية في قسم الحاسبات

المختلفة
الحاسبات وكالة
رئيس قسم علوم

/كلية التراث الجامعة

/التراث الجامعة

التدريس في الجامعة العربية

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي

عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية

واضع اسئلة وزارية لعموم الجامعات

التراث الجامعة

العراقية

االوربية/سوريا

عضو في العديد من لجان مناقشة رسائل
الماجستير واطاريح الدكتوراه في جامعة

الثامن عشر الجامعة المستنصرية

كابس علمي في العديد من مناقشات
الدراسات العليا

بابل والتكنلوجية
مقييم علمي لعشرات البحوث العلمية

مقيم علمي لعديد من اطاريح ورسائل

لمجالت علمية لمختلف الجامعات العراقية

الماجستير والدكتوراه
8

. البحوث المنشورة:ثامنا
السنة

محل النشر

أسم البحث

ت

1985

Human-computer interface
research unit Leicester
polytechnic

A man machine approach to multicriteria for linear systems

1

1996

Journal of College of
Education Al-Mustansyria
Univ. No.5/1996

Interactive Graphical System for
scanning the whole non-dominated
facets of the multi-Criteria problem.

2

1996

Journal of College of
Education Al-Mustansyria
Univ. No.6/1996

Designing a Man-Machine Decision
Supporting System for Managers.

3

2000

Journal of College of
Education Al-Mustansyria
Univ. No.3/2000

Designing & implementing TSR
program for system protection.

4

2000

Journal of College of
Education Al-Mustansyria
Univ. No.3/2000

Anti-virus preventive measure.

5

2000

Journal of College of
Education Al-Mustansyria
Univ. No.4/2000

Rogue Software Frodo Virus Analysis
& Discussion.

6

Informatics Institute for
Postgraduate Studies of
Iraqi Commission for
Computers and Informatics

Facial Expression Recognition Using
Artificial Neural Network
Self-Organizing Map and
Walidlet Techniques

7

2006

9

2010

Science Conference college
of Education
Al Mustansyria Univ. 20092010

2013

Science Conference Col. of
Education
Al Mustansyria Univ. 20092010

Hybrid Transform Implementation
for feature extraction invariant to
image Scaling.

Journal of No. 2015
Al-Turath University
College

Offline Handwriting Arabic Words
features Extractions and
classifications using Hybrid
Transform and Self-Organizing
Feature Map

2015

Hybrid Transform for Partially
rotated
Images for pattern recognition

8

9

10

2015

International Journal of
Computer Applications
(0975 – 8887) Volume 119 –
No.15, June 2015

Facial Expression Recognition
using Hybrid Transform

11

2015

International Journal of
Modern Trends in
Engineering and Research.
(Impact Factor Journal).

Arabic Handwritten Recognition
using Hybrid Transform

12

10

تاسعا :كتب الشكر والتقدير.
ت

كتاب الشكر أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

1

وتقدير
شكر
التقدير

مدير عام المصرف العقاري

1988

2

شكر وتقدير

مدير عام المصرف العقاري

1988

3

شكر وتقدير

مدير عام المصرف العقاري

1990

4

شكر وتقدير

عميد معهد االدارة/الرصافة

1994

5

شكر وتقدير

رئيس الجامعة المستنصرية

2000

6

شكر وتقدير ومكفأة

مساعد رئيس الجامعة المستنصرية

2011

7

شكر وتقدير

رئيس الجامعة المستنصرية

2011

8

شكر وتقدير

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

2014

9

شكر وتقدير

رئيس الجامعة المستنصرية

2014

10

شكر وتقدير

عميد كلية التربية -الجامعة المستنصرية

2014

11

تقدير وتثمين

عميد كلية التراث الجامعة

2016

احد عشر :اللغــات .
 اللغة العربية
 اللغة االنكليزية (قراءة وكتابة وتحدث واستماع)
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