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 .ية أوالً : المؤهالت العلم 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1998 التربيه للعلوم الصرفه جامعة االنبار

 2002 العلوم جامعة االنبار الماجستير

 هالدكتورا
 

 2017 العلوم جامعة االنبار

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2000-1998  االنبارجامعة  مركز الحاسبة  - م.باحث 1

 2002 -2000 كلية الحاسوب-جامعة االنبار  مدير التسجيل 2

 2009-2002 كلية الحاسوب-جامعة االنبار مسؤول الوحدة الرياضيه 3

 2008 -2004 كلية الحاسوب-جامعة االنبار مدير مركز الحاسبة االلكترونيه 4

 2009 -2004 وبكلية الحاس-جامعة االنبار مدير المكتب االستشاري 5

وحدة التعليم المستمر  مسؤول 6

 كلية الحاسوب-جامعة االنبار

 -2009 كلية الحاسوب-جامعة االنبار

 -2013 كلية الحاسوب-جامعة االنبار مدير المكتب االستشاري 7
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2000-1998 االنبار مركز الحاسبة االلكترونية 1

كلية الحاسوب  وتكنولوجيا  2

 المعلومات

 لحد االن – 2000 االنبار

 2002-2001 االنبار كلية العلوم 3

 2003-2002 االنبار كلية االداب 4

 2006 - 2005 االنبار كلية االدارة واالقتصاد 5

 2008 - 2007 االنبار الميةكلية العلوم االس 6

 2016 -2015 االنبار كلية العلوم التطبيقية 7

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1998 دورات تطويريه في استخدام الحاسوب مركز الحاسبة االلكترونيه  .1

مختبر تصميم  مختبر تقنيات الحاسبات + علوم الحاسبات  .2

 منطقي

2000 

 2001 مختبر نوويه الفيزياء  .3

قسم الجغرافية+ فسم اللغة   .4

 العربيه

 2002 الحاسوب

 Excel  +Visual Basic 2005الحاسوب / االدارة + االقتصاد  .5

 2007 اوليات في استخدام الحاسوب التفسير + علوم قران  .6

علوم الحاسبات+نظم   .7

 معلومات

 2010 -2004 بحوث عمليات

علوم الحاسبات+نظم   .8

 معلومات

 2010-2004 احصاء

علوم الحاسبات+نظم   .9

 معلومات

 2017-2005 رياضيات متقدمه
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 2017 -2005 تحليل عددي علوم الحاسبات  .10

 Excel  +Visual Basic 2015الحاسوب / الفيزياء + البيئه  .11

علوم الحاسبات+نظم   .12

 معلومات

 2017-1015 رياضيات

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية ل الكليةداخ

القيام بالعديد من الدورات المتخصصه 

  الحاسبات مجال في 

مجال القيام بالعديد من الدورات المتخصصه في 

  الحاسبات 
 من المملكة االردنية ICDLالحصول على شهادة  

في مجلس ICDLالحصول على شهادة مدرب في دورة  
 CGGالتعاون الخليجي

 

 

 

 لقياد 

 

 

  IC3مدير مركز امتحانات 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

االستقطاب بين الكترونات القلب  دراسة تاثير تبادل 1
 وااللكترونات 
 الغير مزدوجة 

 2005 االنبار

دوال الذاتيةللطاقة باستخدام مفكوك دراسة القيم الذاتية وال 2
 مولر وطريقة

COGI باستخدام جهد كاوس 
  

 كاوسكاوس 

 2008 االنبار

3 Image Detection By Using Hough Transform  

Algoithem  
 2009 كلية المعارف

4 The Numerical Solution for Energy Levels for Harmonic 

Oscillater and Perturbation Parameters (,ƛµ,g,a,I.N,M) 
 2009 االنبار

استخدام دالة التوزيع التراكمي لتحسين الصور الملونة  5
  يةبواسطة تقنية االنتشار العكسي في الشبكات العصب

 2009 المعارف

6 Composite Material Surface Analysis based Image 
Texture Analysis 

IJCA Nov.2015 

7 The Effects of Nano Alumina: A comparative Study 
of Material Surface Texture Analysis 

 

IJBICT Dece.2015 

8 Study of effect Acidic Solution (HCl) and (  EP/Al2O3 

& EP/ TiO2 ) Hybrid On Thermal Conductivity Of 
Epoxy Resin 

 

 2017 جامعة بغداد

9 APPLYING IMAGE PROCESSING TOOLS TO ANALYZE THE 

SURFACE CHARACTERISTICS OF NANO ALUMINA 

(NANOAL2O3) AND NANO TITANIUM (NANOTIO2) 
 

Jurnal 
Teknologi 

2017 
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