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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 لتاريخا الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2000 علوم الحاسبات الجامعة التكنولوجية

 2005 علوم الحاسبات جامعة االنبار الماجستير

 هالدكتورا

 

 2011 علوم الحاسبات 

الجامعة الوطنية الماليزية  أخرى

UKM 

  

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 حاليا -2013 جامعة االنبار استاذ مساعد 1

ماليزيا –جامعة ماليا  مدرس 2  2012-2013 

 UKM 2011-2012الجامعة الوطنية الماليزية  زميل ما بعد الدكتوراه 3

 2007-2005 جامعة االنبار مدرس مساعد 4

 2003-2000 جامعة االنبار مبرمج 5

 2007-2000 معهد ابن رشد للحاسبات مدير معهد 6
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 لتدريس الجامعي .ثالثاً : ا 

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

 حاليا -2013 االنبار كلية الحاسوب 1

 2013-2012 ماليزيا  –جانعة ماليا  كلية علوم الحاسبات  2

 2011-2010 ماليزيا -IUKL كلية تكنولوجيا المعلومات  3

 2011-2008 ماليزيا  -IUCCT كلية علوم الحاسبات 4

 2007-2005 جامعة االنبار كلية الحاسوب 5

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 Artificial Intelligence.   2011&2017 - علوم الحاسبات  1

 .Web Programming - علوم الحاسبات 2

 
2011 

 .Operating System - علوم الحاسبات 3

 
2011&2017 

  .Data Communication and Networking - علوم الحاسبات 4

 
2009 

 .Internet & Network Security - علوم الحاسبات 5

 
2010 

 .Automata and Theory of Computation - علوم الحاسبات 6

 
2009 

 Software Development Management - علوم الحاسبات 7

(Master degree students). 

 

2011 

 Java programming language (Master - علوم الحاسبات 8

degree students). 

 

2010 

 Logic Design and Computer - علوم الحاسبات 9

Architecture. 

 

2005 

 ,Computer Application (M/S Office - علوم الحاسبات 

Internet).  

-  

2002-2007 

 Computer Systems and Computer - علوم الحاسبات 

Techniques. 

 

2005 
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 The effect of neighborhood 

structures on tabu search 

algorithm in solving 

university course timetabling 

problem (Master) 

 2014 بات علوم الحاس

2  A Dynamic Scatter Search 

Algorithm for Solving 

Traveling Salesman Problem 

 (Master) 

 2015 علوم الحاسبات

3  Hybrid Classification 

Algorithm Approach for 

Breast Cancer Diagnosis  

(Master) 

 2017 علوم الحاسبات

4 Data mining approaches for 

medical data classification  

(Master) 

 2017 علوم الحاسبات

5 Support Vector Machine for 

web Text Classification  

(Master) 

 2017 علوم الحاسبات

6 Meta-Heuristic Algorithms 

for Medical Data 

Classifications  (PhD) 

 2017 علوم الحاسبات
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 8th edition of the Meta-heuristic 

International Conference (MIC 2009)  

Springer  

 

 
 المانيا

 مشارك

2 2nd conference on Data Mining and 

Optimization (DMO '09), IEEE  
 

 
 ماليزيا

 مشارك

3 International conference in Evolutionary 

Computation in Combinatorial 

Optimization, (EVOCOP-2010) , Springer 

 

  

 تركيا

 مشارك 

4 International conference in Rough Set and 

Knowledge Technology (RSKT 2010), 

Springer  
 

  

 الصين

 مشارك

5 2010 International Conferences on Database 

Theory and Application, DTA 2010, 

Springer  

 
  كوريا

 مشارك

6 International Conference on Semantic 

Technology and Information Retrieval, 

IEEE  

 

  

 ماليزيا

 

 

 مشارك
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7 The 4th Conference on Data Mining and 

Optimization (DMO 2012). IEEE  

 

 ماليزيا 

 
 مشارك

8 The 3rd International Conference on 

Quantitative Sciences and Its Applications 

(ICOQSIA 2014)(2 papers) 

 

 ماليزيا 

 
 مشارك

9 7th Multidisciplinary International 

Conference on Scheduling: Theory and 

Applications (MISTA 2015)  

 

 الجيك 
 

 مشارك

10 9th International Conference on Robotic, 

Vision, Signal Processing & Power 

Applications.  

 مشارك   ماليزيا 

11 4th UHD Int. Conference, 2017  مشارك  العراق/ السليمانية 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

دوة عن استخدامات وتطورات البرامجات / جامعة ن 

 السليمانية
  2010ندوة عن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في ماليزيا / 

 
 ورشة عمل عن الكورثم النمل وتطبيقاتها  

  2008ندوة عن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في ماليزيا/ 

 

أو تطوير ئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البي 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Investigation of the new optimization algorithm 

using meta Heuristic methods for Medical Data 

Classifications.  

 

 2012 ماليزيا

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 لحاسبات العراقية جمعية علوم ا    -1

2-    
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2017 رئاسة جامعة االنبار وسام التميز  1

 2017 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  2

 2014 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  3

 2014 رئيس جامعة االنبار كتاب شكر  4
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

 

 ات .ــ:اللغثاني عشر  

 العربية -1

 االنكليزية  -2

 الماليزية    -3

             

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


