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Name :  Shahla hazim ahmed mohamed kharofa : خزوفت دمحم احًذ حاسو شههت االطى انزباعي وانهقب  

Date & place of birth :  Mosul 22/1/1974 : 1974 - 1 -22 انًىصم  تاريخ ويكاٌ انًيالد   

Sex:  Female انثى  :انجنض  

Department :  Department of Basic Science :فزع انعهىو االطاطيت انفزع  

General Specialty:  Computer Science :حاطباث عهىو  االختصاص انعاو  

Specific Specialty:  Intelligence Techniques :انذكائيت انتقنياث   االختصاص انذقيق  

Degree:  Master :ياجظتيز انشهادة  

Academic Post: Lecture :يذرص انهقب انعهًي  

Current address : Mosul – Al Sadeeq : حي انصذيق -يىصم انعنىاٌ انحاني  

Marital status : Single : عشباء انحانت االجتًاعيت  

Number of years in service: 24 year طنت 24 :عذد طنىاث انخذيت  

Nationality : Iraqi : عزاقيت انجنظيت  

Academic E. mail:  Shahlakharofa@uomosul.edu.iq االكاديًي عنىاٌ انبزيذ االكتزوني:  shahlakharofa@uomosul.edu.iq 

Mobile No.: 07703336725 : 67763336725 رقى انهاتف  

Google scholar:  shahla hazim Ahmed  

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fWtA5LMAAAAJ 

  shahla hazim Ahmed  انباحث انعهًي:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fWtA5LMAAAAJ 

Research gate:  Shahla hazim Ahmed Kharofa 

https://www.researchgate.net/profile/Shahla_Ahmed_Kharofa 

 Shahla hazim Ahmed Kharofa  انبىابت انبحثيت:
https://www.researchgate.net/profile/Shahla_Ahmed_Kharofa 

Researcher ID: يعزف انبحث:  

l Photo 
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

Bas. : 1995 

Msc. : 2006 

Assistant Lecture: 2006 

Lecture: 2012 

9==5ريوس: لالبكا  

  :600الماجستير:

:600مدرس مساعد:   

6056مدرس:   

Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect. ( last three years) 

المشاركات في المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية...الخ  

 )السنوات الثالثة االخيرة(

The Third Scientific Conference for Biological 

Sciences 

21/11/2618 

مؤتمر الموصل الثاني لطب األسنان وجراحة الوجه والفكين داخل 

المطر دائرة صحة نينوى بالتعاون مع نمابة أطباء األسنان فرع نينوى 

 22 - 2 - 2012  

College of Dentistry (Symposium of microbiological 

infections in Periodontal Diseases) 

20/12/2018 

لث لعلوم الحياة تحت شعار بحوث علوم الحياة المؤتمر العلمي الثا

كلية العلوم-جامعة الموصل-ابداع واصالة داخل المطر  

21- 11- 2012  

College of Dentistry (Soft Denture Lining Materials) 

24/12/2018 

المؤتمر العلمي الدوري التاسع تحت شعار الوالع المائي وتحميك 

مركز بحوث -جامعة الموصل-لمطرحاجات العراق التنموية داخل ا

 السدود والموارد المائية  

22- 11- 2012  

College of Dentistry (Define of ORCID, Researcher 

ID, Academia.edu) 

31/03/2019 

 الجرثومية الشريحة) األساسية األسنان طب علوم فرع في عمل ورشة

 (Bio film السنية

29/03/2018 

 األسنان وطب والتمويم األطفال فرع ألامها التي المستمر التعليم دورة 

  عنوان تحت الولائي

 Application in Orthodontic Intervention : Stereo 

photomeetry and CBCT 19/04/2018 
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 تحت والفكين والوجه الفم جراحة لفرع الخامسة التخصصية ندوةال

الحياة كل العلم شعار  

26/04/2018 

 
 للعلوم التربية كلية - العربية اللغة لسم) العربية اللغة سالمة دورة

 (االنسانية

30/04/2018 

 
 بعنوان االساسية االسنان طب علوم لفرع المستمر التعليم دورة

الحيوية( بالمضادات للتثميف العالمي االسبوع)  

19/11/2018 

 
 الحياء المعاصرة التمنيات توظيف) بعنوان العمارة هندسة لسم ندوة

المديمة الموصل مدينة ) 

20/12/2018 

بعنوان االساسية العلوم فرع في السابعة التخصصية العلمية الندوة   

(Symposium of microbiological infections in 

Periodontal Diseases) 

20/12/2018 

  الصناعة فرع في عمل ورشة 

)Soft Denture Lining Materials) 

24/12/2018 

 
 السحابي الخزن) والفكين والوجه الفم جراحة فرع في عمل ورشة

المصادر مع التعامل وكيفية ) 

28/02/2019 

 
 والتسجيل التعريف) االساسية االسنان طب علوم فرع في عمل ورشة

موالع في  ORCID, Researcher ID, Academia.edu) 

31/03/2019 
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 خطورة) االساسية االسنان طب علوم فرع في الثامنة العلمية الندوة

العرالي( المجتمع في المخدرات ظاهرة تفشي  

10/04/2019 

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة(  المنشورات العلمية(   

Segmentation of Images by Using Edges Detection 

Techniques 

2018 

Segmentation of Images by Using Edges Detection 

Techniques 

 المجلة العرالية لتكنولوجيا المعلومات  المجلد الثامن العدد الثالث

2012نيسان    

Digital Images Enhancement 

International Journal of Enhanced Research in 

Sciences, Technology & Engineering Vol. 7, Issue  5, 

2018 

Digital Images Enhancement 

International Journal of Enhanced Research in 

Sciences, Technology & Engineering Vol. 7, Issue  5 , 

 2018 ايار

Finding Cells Number in Medical  Images  

International Journal of Enhanced Research in 

Sciences, Technology & Engineering Vol. 7, Issue  5, 

2018 

Finding Cells Number in Medical Images 

International Journal of Enhanced Research in 

Sciences, Technology & Engineering Vol. 7, Issue  5,  

 2018 ايار

Remove Noise From Medical Images 

International Journal of Enhanced Research in 

Sciences, Technology & Engineering Vol. 7, Issue  5, 

2018 

Remove Noise From Medical Images 

International Journal of Enhanced Research in 

Sciences, Technology & Engineering Vol. 7, Issue  5,  

 2018 ايار

Images Analysis by Using Fuzzy Clustering 

Journal for AL-Qadisiyah for computer science and 

mathematics Vol. 11 No. 1, 2019 

Images Analysis by Using Fuzzy Clustering 

Journal for AL-Qadisiyah for computer science and 

mathematics Vol. 11 No. 1, 2019 

Other Activities ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( النشاطات االخرى(  
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Appreciation letters  ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( كتب الشكر(  

 

(المكتبة جرد) السنوي الجرد بأعمال المبذولة للجهود  

6: -6 - 605<  

 

 ضمان لشعبة الساندة اللجنة في عملكم خالل من المبذولة للجهود

الجامعي واالداء الجودة  

6:- 7- 605<  

 

 من لكم أوكل ما انجاز في الكلية اعمار اعادة في المبذولة للجهود

 أعمال

70- 8- 605<  

 

المختبرات اعمار اعادة في المبذولة للجهود  

75- ;- 605<  

 

 تأثير معامل ذات الرصينة العالمية المجالت في العلمية البحوث نشر

Impact factor 

=- =- 605<  

 

 العلمية الندوة في والمحاضرين التحضيرية اللجنة في المتميزة للجهود

  التخصصية

75- 5- 605=  

 

(االساسية العلوم فرع جرد) السنوي الجرد بأعمال المبذولة للجهود  

69- 7- 605=  
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الحظات مهمة:م  

( 16يتى أدخال انبياناث عهى حجى خط )   

 (Times New Romanنىع انخط انًعتًذ في انهغت االنكهيشيت هى )

 


