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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 عبد الستار اسماعيل وداعه :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الرياضيات ـ  االنبارالعمل : جامعة  •

  مساعد  مدرس الدرجة العلمية:            اتعلوم حاسبالتخصص:  •

     العنوان البريدي: •
  07809318802نقال:  •

 ........................  sttarwdaa@yahoo.com...................:  يالبريد االكترون •

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيةسية : ـجنال              / االنبار            الفلوجهوالدة : ــمكان ال   
  G1650581جواز سفر:                      5/2/1967خ الوالدة :  ــتاري   
                                    4عدد األطفال :                            متزوج  الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 كلية المنصور البكالوريوس

 الجامعه
 العراق

1/7/1994 

الجامعه التكنلوجية  الماجستير 
 UTMماليزيا 

 ماليزيا
28/3/2009 

 
       :ان رسالة الماجستيرعنو  ❖

 
DIFFERENTIAL EVOLUTION FOR NEURAL NETWORKS 

LEARNING ENHANCEMENT 

 .انموذج المفترس والضحية 
  : هعنوان أطروحة الدكتورا ❖

mailto:...................%20sttarwdaa@yahoo.com%20........................
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
 رئيس قسم الحاسب

 
المعهد العالي للمهن 

 ليبيا - الشاملة
1/9/2001 1/9/2004   

مســـــــــــــؤول وحـــــــــــــدة 
 التسجيل

كليـــة التر يـــة للعلـــوم 
 الصرفة

19/1/2010 1/5/2012  

ــ   ــى الموق األشــراع عل
 الجامعي 

  20/10/2012 28/11/2011 رئاسة جامعة االنبار

TEACHING 

ASSISTANT 
  UTM 28-2-2008 28-9-2008ماليزيا 

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في ريس المواد. تد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 حاسبات الصف االول أساسيات البرمجة

 حاسبات الصف الثاني data baseقواعد البيانات 
Assemply Languge حاسبات الصف االول 
Fortran Languge حاسبات الصف الثاني 

 تحاسبا الصف الثالث تحليل نظم
 حاسبات الصف الراب  هندسة البرمجه

 حاسبات الصف الثالث برمجة نظم
 حاسبات الصف االول ++Cالبرمجة الشيئية 

 حاسبات الصف الثاني تقنيات الرسم بالحاسب
VISUAL BASIC حاسبات الصف الثاني 

PASCAL LANGUGE  حاسبات الصف الراب 
EXCEL حاسبات الصف الثالث 

 حاسبات صف االولال تنظيم حاسبات
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 حاسبات الصف الثاني مبادئ الحاسبات
 حاسبات الصف الثاني ++Cالبرمجة بلغة 

 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   . االشراع على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
   
 
 
 .تقييم البحوث: 4
 
 :  . االهتمامات البحثية5
 

   علوم الحاسباتفي موضوع 
 

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

 المشاركة
Irtifcial immune system  University Technology Malaysia 

Faculty of Computer Science and 
Information System 20-5-2008  حضور 

Fuzzy classifier for 

imbalance data 
University Technology Malaysia 

Faculty of Computer Science and 
Information System(FSKSM) 17-2-2008 حضور 

كلية التربية  االول الدولي مؤترال
 حضور 2017-12-13 بغدادكلية التربية / جامعة  ابن الهيثم

Scientific writing in 

(latex)  حضور 2017-12-13 بغدادكلية التربية / جامعة 
International conference 

(ICSESS 2017) 
University Technology Malaysia 17-5-2017 مشاركة 

 مشاركة 2016 رائسة اجلامعه –جامعة االنبار  المؤتمر االبداعي السادس
 مشاركة 2017 رائسة اجلامعه –االنبار جامعة  المؤتمر االبداعي السابع

 : سادسا : البحوث المنشورة



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية - كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة االنبار 

 

4 

 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
DIFFERENTIAL 

EVOLUTION FOR NEURAL 

NETWORKS LEARNING 

ENHANCEMENT 

 

 2011 منفرد / جامعة االنبار مجلة جامعة

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 النشر تاريخ جهة النشر عنوان الكتاب

   
 :تاسعا : عضوية اللجان 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
عضو لجنة توثيق الدرجات في 

 الماستر شيت
عضو لجنة االشراع بأقامة ندوات 

 ودورات ومحاضرات
عضو لجنة 

 التصنيف الوطني
  عضو لجنة استحداث مختبر حاسوب رئيس لجنة فحص اجهزة االبتوب

عضو لجنة تحديد مواصفات اجهزة 
 الحاسوب

 عضو لجنة استقبال وتسجيل الطلبة 
 المقبولين بالكلية

 

  عضو لجنة امتحانية 
  عضو لجنة تثبيت الوثائق المفقودة 
 عضو لجنة استقبال وتسجيل طلبة  

 القبول المركزي 
 

عضو لجنة االشراع على مؤتمر  
 الكلية الثاني للطلبة

 

ظيم دليل الطالب عضو لجنة تن 
 للدراسات االولية

 

  عضو لجنة تدقيق حالة طالب 
 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2011 كلية التر ية –جامعة االنبار   POWER POINTاستخدام 
 2012 ياضياتكلية التر ية قسم الر  –جامعة االنبار   POWER POINTاستخدام 
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 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2012 مركز طرائق التدريس-جامعة االنبار دورة السبورة الذكية
 2012 االنبار كلية الحاسوب –جامعة   ورشة مشروع الصف االلكتروني

Matlab for Beginners University Technology Malaysia 15-12-2007 
Visual C++ software University Technology Malaysia 22-12-2007 

CCNA-1-NETWORKING University Technology Malaysia 17-10-2007 
INTENSIVE ENGLISH  University Technology Malaysia 20-5-2008 
TEACHING ASSISTANT University Technology Malaysia 28-2-2008 

 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2001 ليبيا المعهد العالي للمهن الشامله شكر وتقدير

 2001 ليبيا امين الجنة الشعبية بالمعهد شكر وتقدير

 2007 ليبيا ادارة مركز المنار شكر وتقدير

 2002 ليبيا امين اللجنة الشعبية العامه للتعليم يرشكر وتقد

 2001 ليبيا الحركة العامة للكشافات شكر وتقدير

 2010 العراق عميد كلية التربية للعلوم الصرفة شكر وتقدير

 2011 العراق رئيس جامعة األنبار شكر وتقدير

 2011 العراق رئاسة جامعة االنبار منح قدم وظيفي 

 2016 العراق عميد كلية التربية للعلوم الصرفة شهادة تقديرية

 2017 العراق عميد كلية التربية للعلوم الصرفة دة تقديريةشها

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 والعلوم االخرى حاسبات كتابات عامة

 مجالت علمية وثقافية قراءات عامة

  أخرى أنشطة

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 التصميم تطبيقات الحاسوب

 االنجليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 السفر اتـــــــــــوايــاله
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                                      /  /       ::التاريخ التاريخ 


