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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ................عزمي توفيق حسين علي الراوي د.. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  : جامعة  /كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات   / تدريسي......العمل

 ..................................االنبار

 الصورية الفيزياء النظرية/المعالجةالدقيق:.. التخصص ...فيزياء  ال.....: العام التخصص         
 9/2/2005تاريخ الحصول عليه.  ..........استاذ مساعد. الدرجة العلمية:

  ة االنبار/جامع  30/6/1992... :اول تعين في دوائر الدولةتاريخ    
 07903831507....................................ال: نق......... 

 يالبريد االكترون  :...............dr.azmi.alrawi2013@gmail.com ....................... 

 :معلومات شخصية  .2
 ...............عراقي....سية : ـالجن               ....................االنبار/عنه.....والدة : ــمكان ال   
 ...............عراقي........جواز سفر:            ..................14/7/1961.......خ الوالدة : ــتاري   
                                    ..........(5)........:  عدد االبناء             .....................متزوج.......الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

/كلية صالح الدين البكالوريوس
 العلوم

 العراقاربيل/
1982/1983 

 2/2/1992 االردناربد/ العلوم/كلية اليرموك الماجستير 

/كلية المستنصرية هالدكتورا
 العلوم

 العراقبغداد/
2/2/2002 

 

  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                       

 

صورة شخصية    
لعضو هيئة 

 التدريس

mailto:...............%20dr.azmi.alrawi2013@gmail.com.......................
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On the temperature dependes of  ac- susceptibilty for Fe304 magnetic 

fluids 
 كتوراهالد عنوان أطروحة : 

 Some applications of  fractal modelling techniques to the digitial 

images 

  
          

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 
 إلى من

  1996 1994 /جامعة االنباركلية التربية مقرر قسم الفيزياء
رئــــيس قســــم علــــوم 

 الحاسبات
ــــــــــة  الحاســــــــــو /جامعة كلي
 االنبار

1/12/2002 28/6/2003  

معــــــــــاون العميــــــــــد 
 للشؤون االدارية

ــــــــــة الحاســــــــــو /جامعة  كلي
 االنبار

29/6/2003 28/12/2005  

ــــــــــة الحاســــــــــو /جامعة  عميد وكالة كلي
 االنبار

29/12/2005 15/4/2006  

رئـــــيس قســـــم ن ـــــم 
 المعلومات

ــــــــــة الحاســــــــــو /جامعة  كلي
 االنبار

2/3/2007 1/10/2008  

عــــــــــاون العميــــــــــد م
 للشؤون العلمية

ــــــــــة الحاســــــــــو /جامعة  كلي
 االنبار

2/10/2008 7/3/2009  

ــــــــــوم  عميد وكالة ــــــــــة للعل ــــــــــة التربي كلي
 الصرفة/جامعة االنبار

8/3/2009 20/7/2010  

ــــــــــوم  عميد اصالة ــــــــــة للعل ــــــــــة التربي كلي
 الصرفة/جامعة االنبار

 حسب االمر الديواني 20/7/2010
 20/7/2010( في 346) 

 

     

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 اول-/كلية التربيةاول فيزياء 1997-1992 رياضيات 
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 حاسبات/كلية الحاسو 

 /كلية التربيةرابع فيزياء 1994-1992 كهرومغناطيسية
 /كلية التربيةرابع فيزياء 1993-1992 ك الكمميكاني

 /كلية التربيةثاني فيزياء 1995-1993 رياضيات متقدم         

 /كلية التربيةثالث فيزياء 1997-1994 ميكانيك تحليلي
/كلية اول هندسة ميكانيك 1994 فيزياء

 الهندسة
 /كلية التربيةاول فيزياء 1999-1997 حرارة 

اول علوم مالية  2002-1995 و حاس-احصاء-رياضيات
ومصرفية/كلية المعارف 

 الجامعة
رابع علوم مالية  2009-2004 ن م المعلومات

ومصرفية/كلية المعارف 
 الجامعة

رابع علوم حاسبات/كلية  2009-2005 معالجة صور
 المعارف الجامعة

رابع علوم حاسبات/كلية  2010-2004 معالجة صور
 الحاسو 

اول ن م معلومات/كلية  2008-2007 ماتتكنولوجيا المعلو 
 الحاسو 

 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ماجستير فيزياء 2005/االول الميكانيك االحصائي
 ماجستير فيزياء ومستمر 2010/االول الفيزياء الرياضية

 ستير حاسباتماج 2010-2005/االول معالجة الصور متقدم
 ماجستير حاسبات 2009-2007/الثاني معالجة االشارة
 ماجستير فيزياء+ماجستير 2012-2010/االول الحاسبات

 كيمياء
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   :والدكتوراه . االشراف على رسائل الماجستير3
 مصطفى اسماعيل خليل       ماجستير حاسبات/كلية الحاسو -1 
 /كلية الحاسو ير حاسباتسامية شمعون الزر           ماجست-2
 /كلية الحاسو ريم اكرم قاسم                 ماجستير حاسبات-3
 /كلية الحاسو ماجستير حاسبات محمود هالل فرحان           -4
 /كلية الحاسو فراس خليل ابراهيم            ماجستير حاسبات-5
 ضياء ابراهيم احمد            ماجستير حاسبات/كلية الحاسو       -6
 /كلية التربية للعلوم الصرفةسعد جاسم العنزي             ماجستير فيزياء-7
 /كلية التربية للعلوم الصرفةابراهيم قيس الهيتي           ماجستير فيزياء-8
                       كلية التربية للعلوم الصرفة/ماجستير فيزياء    محمد قاسم عبد الرحمن     -9

     
 
 
 .تقييم البحوث: 4

( بحث في مجالت عراقية وعربية)مجلة تكنولوجيا المعلومات( 60اكثر من )     
ومعامالت الترقيات العلمية في الجامعات العراقية كافة ومشاريع الطلبة الفائزين في 

 المؤتمرات العلمية الطالبية.
 
 
 
 البحثية : العلمية و . االهتمامات 5
 مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عقود بحثية -
 عقد في مجال الحاسبات. 12عقود استشارية وتدريبية مع دوائر الدولة بحدود -
 خبير في مجلة نكنولوجيا المعلومات العربية التي مقرها في االردن.-
 الحاسو  مع كلية العلوم/جامعة االنبار.عن كلية  عضو لجنة الترقيات العلمية-
لجنة مناقشة رسائل)دراسات عليا( في جامعات االنبار,الموصل ,  20المشاركة الكثر من -

 الجامعة التكنولوجية و جامعة بغداد.
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اشهر في  3من مة اليونسكو لمدة  جمن خالل برنام Gpsمهمة علمية في ايطاليا عن  -
 .2006العام 

وبية تخص االفراد والرواتب والقواطع الكهربائية واللجان االمتحانية والطلبة بناء ان مة حاس-
والسيرة العلمية لطالب الدراسات العليا في داخل وخارج العراق ون ام الخريجين لبعض دوائر 

 ت جامعة االنبار.الدولة وكليا
 ة االنبارفي كلية الحاسو /جامعواصدار الشهادة عضو لجنة امتحان الكفاءة للحاسبات -
 ار.كتب االستشاري للعلوم الصرفة في كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبمرئيس ال-
المشاركة في االجتماع المشترك بين مجلس كليتنا وكلية العلوم/جامعة البعث السورية في -

خبرات اطار تفعيل االتفاقية بين الجامعتين في مجال البحث العلمي والدراسات العليا وتبادل ال
 .2009في حمص 

المساهمة في استحداث الدراسات العليا /الماجستير في هندسة البرمجيات في كلية الحاسبات -
 من خالل اللجنة الوزارية وانا عضو فيها. 2008والرياضيات/جامعة الموصل 

المساهمة في استحاث الدراسات العليا /الدكتوراه في علوم الحاسبات في كلية الحاسبات -
 من خالل اللجنة الوزارية وانا عضو فيها. 2008ياضيات/جامعة الموصل والر 
 المشاركة والحصول على شهادة في ضمان الجودة.-
 
 
  
 
 
 
 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المشاركة
 بحث 1994 جامعة االنبارية التربية/كل المؤتمر العلمي االول 

المؤتمر العلمي لتكنولوجيا 
 المعلومات االول

كلية الحاسو /جامعة 
 2004 االنبار

بحث وعضو 
اللجنة 
 التحضيرية

 بحث 2009 الجامعة التكنولوجيةالمؤتمر العلمي لتكنولوجيا 
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 المعلومات
المؤتمر الثاني للعلوم الصرفة 

 المشترك
كلية العلوم كلية التربية 

لوم الصرفة وكلية للع
التربية للبنات/جامعة 

 االنبار

2012 
بحث وعضو 
اللجنة 
 التحضيرية

المؤتمرات العلمية االول 
,الثاني,الثالث,الرابع والخامس 

 الطالبية

كلية التربية للعلوم 
المشرف  2013-2009 الصرفة/جامعة االنبار

 العام

ندوات علمية تخصصية بواقع 
 ندوتين سنويا

للعلوم  كلية التربية
المشرف  2013-2009 الصرفة/جامعة االنبار

 العام
 : سادسا : البحوث المنشورة

 بحوث منشورة في مجالت علمية عالمية.  4-
 في مجالت علمية عراقية. بحوث منشورة  8-
 

لجنة على مستوى الجامعة والكلية والقسم في مجال  30اكثر من :اللجان  :  سابعا
 والتطوير. ارية ,القانونية ,االستالم,التاهيلاللجان االمتحانية ,االد

 كتب الشكر والتقدير::  ثامنا
 كتا  وشكر وتقدير من رؤساء جامعات. 20
 كتا  شكر وتقدير من عمداء كليات ومساعدين . 12

 كتا  شكر وتقدير من دوائر اخرى. 2
 . شهادات تقديرية من جامعات ودوائر اخرى  6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــقيقيالتوالتو

  

                                      /  /       ::التاريخ التاريخ 


