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 (CVالسيرة الذاتية)
 ر عبد الرحمن داود سلمانــــــــــــــــعم  االســم              

 اوال : معلومات عامة
 كلية التربية للعلوم األنسانية /جامعة األنبار  .الـعـنــوان:1 

  : تدريسي العمل 
  :معلوماتامنية  -علوم الحاسوب التخصص 
  :العنوان البريدي  
  :43348550000  نقال 
 يالبريد االكترون  :the_lionofclub@yahoo.com    

Omar-Abdulrahman@uoanbar.edu.iq 
             

 .معلومات شخصية  :2
  عراقي: الجنـسية              الحبانية -االنبار  مكان الــوالدة :   
  جواز سفر:         04/43/1358    تاريــخ الوالدة :   

                                ( 1  ) عدد األطفال :                متزوج     الحالة االجتماعية :
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 2445 العراق االنبار البكالوريوس 

 2411 العراق االنبار الماجستير 
 2418 العراق  التكنولوجيا  الدكتوراه

   عنوان رسالة الماجستير:

-  (Proposed Family of Advanced Encryption Standard AES 

Variants) 

 
  : هالدكتوراعنوان أطروحة 

- (Development of Symmetric Cryptographic Models and 

Asymmetric Models Based on Magic Cube) 
 

 

 
 خصية   صورة ش

 لعضو هيئة التدريس

mailto:the_lionofclub@yahoo.com
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

مـــــــــادة  تدريســـــــــي/
 الحاسوب

ــــس اقســــام  2413 2411 جامعة االنبار ــــة لجمي كلي
التربيــــــــــــة للعلـــــــــــــوم 

 االنسانية
  2418 2418 جامعة االنبار مقرر درسات عليا

محاضــــــر يــــــالتعليم 
 المستمر

  2413  جامعة االنبار

المشــــــــــر  علــــــــــى 
 الموقس االلكتروني

  2413 2418 جامعة االنبار

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 قسم اللغة االنكليزية الفصل االول أول حاسوب
 قسم اللغة االنكليزية الفصل الثاني أول حاسوب
 قسم التربوية والنفسية الفصل االول أول حاسوب

 قسم التربوية والنفسية الفصل الثاني حاسوب أول
 قسم اللغة العربية الفصل الثاني حاسوب أول
 قسم الجغرافية الفصل االول حاسوب أول
 قسم علوم القران الفصل الثاني حاسوب أول
   

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة
   

  . االشرا  على رسائل الماجستير والدكتوراه: 0
  
 البحوث:.تقييم  0
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 . االهتمامات البحثية : 8

- Data and Network Security 

- Coding 

- Number Theory and Cryptography. 

- Image Processing 

- Data Mining 

- Artifitail Intellegent  
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

The Fourth International 

Conference in 

Developments in E 

System Engineering 

DESE, Dubai, 2011. 

 مشارك 1122 االمارات/ دبي

The 1st International 

Conference on 

Information Technology 

( ICoIT'17 ) 

الجامعة الفرنسية  /اربيل

 اللبنانية في اربيل
 مشارك 1122

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

"Secure Internet Voting 

System Based on Public 

key Keberos”, 

IJCSI Board 

International Journal of 

Computer Science 

Issues 
 2412 منشور

“The Euphrates Cipher”, IJCSI Board 

International Journal of 

Computer Science 

Issues 
 2418 منشور

“The New Block Cipher 

Design (Tigris Cipher)” 
I.J.Computer Network 

and Information 

Security (IJCNIS). 

 2418 منشور

“New Variant of Proposed 

Public Key by Combined 

Diffie-Hellman with 

Magic Cube of Six- 

International Journal of 

Computer Science and 

Information Security 

(IJCSIS), 

 2418 منشور
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Dimensions”  
“Public Key Cipher with 

Signature based on Diffie-

Hellman and the Magic 

Square Problem”, 

Eng. & Tech. Journal 
 2418 منشور

“Generalized Method for 

Constructing Magic Cube 

by Folded Magic Squares” 

I.J. Intelligent Systems 

and Applications (IJISA 2418 منشور 

,"New Symmetric Cipher 

Fast Algorithm of 

Revertible Operations' 

Queen (FAROQ) Cipher", 

International Journal of 

Computer Network and 

Information 

Security(IJCNIS), 
 2413 منشور

    
 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

Omar A. Dawood, Abdul 

Monem S. Rahma and 

Abdul Mohsen J. 

Abdul Hossen, 

“Symmetric Ciphers 

and Asymmetric 

Ciphers Based on Magic 

Cube with 6-D”. 

Lambert Academic 

publishing, Copyright © 

Omniscriptum GmbH & 

Co.KG, 2016. 

 

 

 Lambert Academic 

publishing, Copyright 

© Omniscriptum 

GmbH & Co.KG, 

2016. 

 

 2418 

   
 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 لجنة امتحانية لجنة استقبال طلبة 
لجنة ارشفة يطاقات  التقديم االلكترونيلجنة  

 الدرجات
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 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2412 كلية التربية للعلوم االنسانية دورة تعلم قيادة الحاسوب
 2413 التعليم المستمر دورة مفاهيم واساسيات الحاسوب

 2413 كلية التربية للبنات واساسيات الحاسوبدورة برامج 
 2413 التعليم المستمر دورة مفاهيم واساسيات الحاسوب

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2410 مركز الحاسبة الصف االلكتروني
 2410 مركز الحاسبة االرشفة االلكترونية

   
   
 

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 المهارات العامة. 0

 السنة البلد الجهة المانحة ائزة أو التقديرنوع الج
 2411 العراق وزراءرئاسة ال كتاب شكر وتقدير
 2411 العراق رئاسة الجامعة كتاب شكر وتقدير
 2411 العراق عميد الكلية كتاب شكر وتقدير
 2412 العراق عميد الكلية كتاب شكر وتقدير

 2410 العراق عميد الكلية كتاب شكر وتقدير
 2413 العراق )التربية للبنات( عميد الكلية شكر وتقدير كتاب

 2413 العراق رئاسة الجامعة كتاب شكر وتقدير
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 التوقيس التوقيس التوقيس
 أ .د. جمال هاشم الذويب   سم:اال
 عميد الكلية اللغة االنجليزيةرئيس قسم  2413/   20/8

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 تطبيقات الحاسوب
لغات البرمجة/ تصميم خوارزميات رياضية / برامج مايكروسوفت/ االنترنت/ 

 انظمة حماية ادارة وتصميم الملتميديا / تطبيقات الويب/ برامج التطبيقية/
 لغة انكليزية  اللغــــات األجنبية
 البحث العلميالقراءة /  الهــوايـــــــــــات


