
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 انسيشه انزاحيو
 

 

 

 

      يشحضى يحًذ حًذ سيضاٌ:       ـى ـــــــــاالســ

  4/1661/    5 : حاسيخ انًيـالد 

 يخضًج انحانت انضًجيت :

   سبعت  ذد األًالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذيـــــــــــانت

  عهٌو انحاسباث    :    صــانخـخـص

 حذسيسي:       و ــــــانٌظيف

     اسخار  عهًيت :انذسجت ان

        كهيت عهٌو انحاسٌب ًحكنهٌجيا انًعهٌياث:         عنٌاٌ انعًم

 انعًم   :         ىاحف

   88689957975:       انياحف اننقال

 dr.mortadha61@gmail.com كخشًني :انبشيذ إالن
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 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 التاريخ ت الكــليــــ الجاهعت  الدرجت العلويت 

ذبؽالورووس

ذ

 1983 -82 العؾوم املوصل

 1991 -90 العؾوم بغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 2004 معفد الدردات العؾقا لؾؿعؾوماتقة الًؽـؾوجقا

 1987 معفد الدردات العؾقا لؾؿعؾوماتقة هقىة احلاديات/دبؾوم عاليذأخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انٌظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 1995  -1993 جاهعت االًبار         بتهديرهركزحاس 1

 ًظن الوعلىهاث لقسن رئيس  2

كليت الحاسىب لألعىام 

(1999-2001) 

 2001 -1999 جاهعت االًبار –كليت الحاسىب 

 هعاوى عويد للشؤوى العلويت  3
 

 2004 - 2001 جاهعت االًبار –كليت الحاسىب 

رئيس قسن علىم الحاسباث  4

االًبار /كليت الحاسىب جاهعت 

 (   2009 – 2004للفترة )

 2009  -2004 جاهعت االًبار –كليت الحاسىب 

 2010 - 2009 جاهعت االًبار –كليت الحاسىب  هعاوى عويد للشؤوى العلويت 5

 2015 - 2010 جاهعت االًبار –كليت الحاسىب  عويد كليت الحاسىب 6
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 نجايعي .ثانثاً : انخذسيس ا 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهد / الكليت(  الجهت ث

 1998 -1991 جامعة االنيار كؾقة اهلـددة 1

 1999 - 1998 جامعة االنيار كؾقة العؾوم 2

 اىل االن -1999 جامعة االنيار كؾقة احلادوب 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 بخذسيسيا.سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج  

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 Data Warehouse  2006 درادات عؾقا -قسم حاديات 1

 Data Mining  2007 درادات عؾقا -قسم حاديات 2

 Distributed system   2008 درادات عؾقا -قسم حاديات 3

 Decision Support Systems.  2009  عؾقا درادات -قسم حاديات 4

 Adv. Computer  Applications 2005 -2013 درادات عؾقا -رواضقة اقةترب 5

22201320132009 
 Model Design 2010 درادات عؾقا -كؾقة الزراعة 6

 Data Structures/Programming /اولقةكؾقة احلادوب 7

SoftWare Eng. 

1999-  2010  

 ,Databases, Data Security اجلامعة كؾقة املعارف 8

Prolog 

2002 - 2010 
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 :انخي أششف عهييا( انشسائم  ،االطاسيح  )خايساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1 Evaluation Of  Bitmap Index 

Using Prototype Data 

Warehouse. 

 2007 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

2 A Dynamic Warehouse Design 

Using Modeling Approach with 

Sales System as a Case Study 

 2014 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

3 Design and Implementation of 

Materialized Views Tool for 

Data Warehouse Structure 

 2012 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

4 OLAP Techniques for 

Approximation and Mining 

Query Answering 

 2008 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

5 Design and Implementation of  

E-University using DW 

concepts.2010 

 2009 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

6 Implementation of Distributed 

Data Warehouse Based on 

Hierarchy Properties. 

 2010 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

7 Data Cube Compression 

Technique in Data Warehouse 

System. 

 2010 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

8 Quality Assurance Evaluation 

Software Using Mathematical 

and statistical Models. 

 2011 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

9 Performance Testing Technique 

for Applied Programs 
 2011 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

10 Developing DSS for Huge Data 

Based on Cleaning Techniques 
 2012 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

11 Design and Implementation of 

OLAP System for Distributed 

Data Warehouse 

 2012 جامعة االنيار -عؾوم احلادياتقسم 

12 Applying The Concept of 

Knowledge Warehouse in 

Enterprise Resource 

Management 

 2013 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

13 Duplicate Elimination using 

Hybrid Methods for a Data 

Warehouse. 

 2014 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

14 Optimal Selection of 

Materialized Views and Indexes 

for Quality Data Warehouse. 

 2016 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات

15 Data Warehouse Design and 

Implementation Based on 

Quality Requirements. 

 2012 جامعة االنيار -قسم عؾوم احلاديات
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 انخي شاسك فييا.انعهًيت ًاننذًاث ؤحًشاث انًسادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 باحث بغداد 1989 يمؤمتر جمؾس اليحث العؾؿ 1

 باحث اليصرة  1991 مؤمتر جامعة اليصرة 2

 باحث بغداد 2003 مؤمتر املركز الؼومي لؾحاديات 3

 باحث االنيار 2008 لؽؾقة احلادوب املؤمترالعؾؿي  4

 باحث املوصل 2010 مؤمتر جامعة املوصل 5

 باحث بـغازي -لقيقا 2010 لؾحاديات ACITمؤمتر  6

 باحث الزرقاء-عؿان 2012 مؤمتر عؿان لؾؿعؾوماتقة 7

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 املالقزوة UKMقة عؾؿقة مع جامعة اتػاق مشروع الصف االلؽرتوني

 اتػاققة مع جامعة لقػربول الربوطانقة مشروع  اليوابة االلؽرتونقة

  

  

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1 Design and Implementation of 

educational package for a Pascal 

Language Learning 

وقائع مؤمتر جمؾس اليحث  

 العؾؿي

1989 

2 A technique for two dimensional 

pattern matching 

 1992 جمؾة جامعة اليصرة

3 Data mining and statistical methods 

for scanning categorical data 

 2007 جمؾة عؾوم االنيار

4 Quality Assurance Evaluation  for  

Higher Eduction Institution using  

Statistical Models 

 IJDMS 2011جمؾة 

 حبث اخر يف خدمة اليقىة واجملًؿع. 30مع حوالي 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  يًيداالكا

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 االنيار.-عضو يف هقىة جمؾة العؾوم الصرفة    -1

2-    

 

 

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذالشؽرذ،ذكًبذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

 2012 رئادة جامعة االنيار 4كًاب ذؽر عدد  1

 2013 رئادة جامعة االنيار 2كًاب ذؽر عدد  2

 2014 رئادة جامعة االنيار 2كًاب ذؽر عدد  3

 2015 ررئادة جامعة االنيا 3كًاب ذؽر عدد  4

 2015 اهلقىة العراققة لؾحاديات كًاب ذؽر 5

 2002 وزارة الًعؾقم العالي كًاب ذؽر 6

 2015 جامعة الًـؿقة اليشروة ذفادة تؼدوروة مشاركة حبث 7

 اعاله. اكٌر من مخسني كًاب ذؽر قيل الًواروخ مع

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   
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3   

4   

5   

6   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 االنكهيضيت-1

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتن تسلين ًسخت على  


	التـخـصــص    :    علوم الحاسبات
	الوظيفــــــه     :   تدريسي
	الدرجة العلمية :  استاذ
	الهاتف النقال  :     07902258285



