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    يل خليلاسماع بالل  :       ـم ـــــــــاالســ

  1979-5-9 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 ذكاء اصطناعي-علوم حاسبات:             صــالتـخـص

 رئيس قسم علوم الحاسبات:        ةــــــالوظيف

 مساعد أستاذ-دكتوراه      الدرجة العلمية :

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات:                عنوان العمل

 -        العمل   : هاتف

 -:         الهاتف النقال

 belal@computer-college.org كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2000 العلوم النهرين

 2003 العلوم النهرين  املاجستري

 هالدكتورا

 

 2011 علوماتعلوم احلاسبات وتكنولوجيا امل نوتنكهام

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 حلد االن-2003 االنبار كلية علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات 1

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 االنلحد  – 2003 جامعة االنبار تدريسي 1
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 حلد االن -2012 االحتساب التطوري املاجستري-علوم احلاسبات 1

 

 حلد االن-2012 زيةاللغة االنكلي املاجستري-علوم احلاسبات 2

 حلد االن-2003 الذكاء االصطناعي علوم احلاسبات 3

 2011-2003 النظرية االحتسابية علوم احلاسبات 4

 2015و  2003 الربجمة علوم احلاسبات 5

 حلد االن-2012 اللغة االنكليزية علوم احلاسبات 6

 حلد االن-2003 الذكاء االصطناعي نظم املعلومات 7

 2011-2003 النظرية االحتسابية نظم املعلومات 8

 2015و  2003 الربجمة نظم املعلومات 9

 2012و  2011 برجمة االلعاب م املعلوماتنظ 10

 حلد االن-2012 اللغة االنكليزية نظم املعلومات 11

 2006و  2005 مقدمة يف احلاسوب كلية الطب 12

 2017 مقدمة يف احلاسوب كلية طب االسنان 13

 2017 مقدمة يف احلاسوب كلية الصيدلة 14

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 An Investigation of New Meta-heuristics 

Algorithms in Optimizing Course Timetabling 

Problem 

 2014 علوم احلاسبات

2 Towards an Automatic Generation of 

Neural Networks 
 2014 علوم احلاسبات
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3 Towards an Intelligent Search Engine 2016 علوم احلاسبات 

4 Using metaheuristic approaches for solving 

competitive Travelling Salesman Problem 2016 علوم احلاسبات 

5 Improving Deep Learning using 

Spiking Neural Network 2017 علوم احلاسبات 

6 A Discrete Chaos Particle Swarm Optimization 

for Multi-Objective Pavement Maintenance 

Decision Problem 

 2017 علوم احلاسبات

7 An Evolutionary Algorithm for Vehicle 

Routing Problem with Time Window 2017 علوم احلاسبات 

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

1 NTICT’2017 2017 مشاركة ببحث بغداد-العراق 

2 UHDComp’2017 2017 مشاركة ببحث السليمانية-العراق 

3 UHDComp’2016 2016 مشاركة ببحث السليمانية-العراق 

4 UHDComp’2015 2015 مشاركة ببحث السليمانية-العراق 

5 ICOQSIA 2014 2014 مشاركة ببحث كواالمبور-ماليزيا 

6 Cihan University 2014 مشاركة ببحث اربيل-العراق 

7 University of Mustansiriyah 2013 مشاركة ببحث بغداد-العراق 

8 DeSE 2013 2013 مشاركة ببحث دبي-االمارات العربية املتحدة 

9 CCIT2012 2012 مشاركة ببحث الرمادي-العراق 

10 CEC 2011 2011 مشاركة ببحث نيو اورليانز-الواليات املتحدة االمريكية 

11 DeSE 2011 2011 مشاركة ببحث دبي-االمارات العربية املتحدة 

12 UK2010 2010 مشاركة ببحث اسيكس -املتحدة اململكة 

13 ICADIWT 2009 2009 مشاركة ببحث لندن-اململكة املتحدة 

14 CIG09 2009 مشاركة ببحث ميالن-إيطاليا 
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 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : سابعًا 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 2000 العراق كز الثاني الحسن خريج علوم حاسبات يف العراقاملر 1

 2015 ليزياما كاراتاالبتوملعرض االخرتاعات الذهبية امليدالية  2

 2015 ليزياما كاراتاالبتوملعرض االخرتاعات  الفضيةامليدالية  3

 2016 ليزياما كاراتاالبتوملعرض االخرتاعات  الفضيةامليدالية  4

 2016 ليزياما كاراتاالبتوملعرض االخرتاعات  الربونزيةامليدالية  5

 

 . عضوية اجملالت واملؤمترات: ًاثامن 

 Member of technical program committee for University of Human Development Third 

International Conference on Computing and Information Technology 2016 

(UHDComp’16). 

 Member of technical program committee for University of Human Development Second 

International Conference on Computing and Information Technology 2015 

(UHDComp’15). 

 Member of technical program committee for eQeSS 2015 (2015 International Conference 

on e-Quality & e-Service Sciences), 24-25 Feb 2015, Dubai, UAE. 

 Member of the International and Technical Programme Committee of the 

Developments e-Systems Engineering International Conference (DeSE 2013), 16-18 

December 2013, Dubai, U.A.E. 

 Memeber of the Reviewers Committee of the The 3rd international Conference on 

Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet 2013), Nov. 20~22, 

2013, Xianning, China. 

 Member of the International and Technical Programme Committee of the CCIT 

2012, 4-5 April 2012, Ramadi, IRAQ. 

 Member of the Reviewers Committee of the AUC’2012 Eighths Science Conference, 10-

11 March 2012, Ramadi, IRAQ.   

 Member of the International and Technical Programme Committee of the 

Developments e-Systems Engineering International Conference (DeSE 2011), 6-8 

December 2011, Dubai, U.A.E. 

 Member of the Reviewers Committee of the Second International Conference on the 

Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT 2009), 4-6 

August 2009, London, UK. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االنبار جامعة

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 Reviewer for IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games 

Journal. 

 Reviewer for Computer Communication & Collaboration Journal. 

 

 ات .ــ:اللغ تاسعًا 

 العربية -1

 االنكليزية -2

             

 

 

 


