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 :منصبالـ

 مدرس الدرجة العلمية:
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  : التدرج الوظيفيثانياً 

 

 : التدريس اجلامعيثالثاً 
 اىل –من الفرتة  اجلامعة اجلهة )ادلعهد / الكلية( ت
 وحلد االن-1001 ادلوصل  كلية االدارة واالقتصاد 3
 

 قمت بتدريسها : ادلقررات الدراسية اليترابعاً 
 السنـــــة ادلـــــادة القســـم ت
 1005-1001 مباديء احلاسوب ادارة االعمال 3
 1003-1002 قواعد البيانات نظم ادلعلومات االدارية 1
 وحلد االن-1003 الذكاء االصطناعي نظم ادلعلومات االدارية 1
 1032-1033 امن ادلعلومات نظم ادلعلومات االدارية 2
 1036-1035 قواعد البيانات نظم ادلعلومات االدارية 3

 عليها تاليت أشرف( ادلاجستي رسائل ،الدكتوراهاطروحات )خامساً: 
 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت
3    
 
 

 اىل –الفرتة من  ةاجله ةالوظيف ت
 1001-3772 كلية االدارة واالقتصاد م.باحث 3
 1001-1001 كلية علوم احلاسبات اجازة لدراسة ادلاجستي 1
 1007-1002 كلية االدارة واالقتصاد مسؤولة وحدة احلاسبة االلكرتونية 1
 االنوحلد -1007 كلية االدارة واالقتصاد تدريسية يف قسم نظم ادلعلومات االدارية 2
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 فيها تاليت شاركالعلمية والندوات ادلؤمترات سادساً:  
 ادلشاركة نوع  انعقادىامكان  السنــة العنوان ت

) حبث / 
بوسرت 

 حضور(

 ادلؤمتر العلمي السنوي  3
 

 باحثة ادلوصل جامعة/االدارة واالقتصادكلية  1033
اسبات احلادلؤمتر العلمي االول لكلية علوم  1

 والرياضيات
 باحثة /تكريتكلية االدارة واالقتصاد 1031

 باحثة /ادلوصلكلية االدارة واالقتصاد 1031 ادلؤمتر العلمي السنوي السادس  1
 باحثة والقانون/دىوك االدارة واالقتصادفاكليت  1031 ادلؤمتر العلمي العادلي االول 2
 باحثة كلية التمريض/جامعة ادلوصل 1031 ادلؤمتر القطري الرابع لكليات التمريض يف العراق 3
 باحثة قصر ادلؤمترات/اربيل 1032 الدويل االول/جامعة جيهان ادلؤمتر العلمي 4
 باحثة جامعة تكريت 1036 دلؤمتر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصادا 5
 باحثة كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء 1736 ادلؤمتر العلمي الثالث عشر الدويل الثالث 6

 
 األخرى: األنشطة العلمية سابعاً 
 خارج الكلية ل الكليةاحد
  القاء زلاضرات يف الدورات اليت تقيمها وحدة التعليم ادلستمر-3
  وحلد االن، 1003عضو اللجنة االمتحانية من  -1
  1004-1002عضو اللجنة االجتماعية يف قسم نظم ادلعلومات االدارية  -1
  وحلد االن   1004من  الطلبة جلنة ارشاد  -2
  وحلد االن 1033جلنة استشارية لطلبة الدراسات العليا يف رلال االحصاء واحلاسوب من  -3
  جلنة مناقشة تقارير التدريب الصيفي -4

 
 أو تطوير التعليمثامنا: ادلشروعات البحثية ىف رلال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع 

 السنة النشر زلل أسم البحث ت
جمةل تمنية امرافدين/لكية الادارة والاكتصاد/جامؼة  اس تخالص منوذج بياين من كاػدة بياانت. 1

 املوصل
2005 

جمةل تمنية امرافدين/لكية الادارة والاكتصاد/جامؼة  دراسة ملارهة. -يف متيزي مسة اماكئن C4.5اس تخدام املصنف  2

 املوصل
2006 

جمةل تمنية امرافدين/لكية الادارة والاكتصاد/جامؼة  هظام ملرتح. -حليبة برجمية الختبار امؼالكة بني امضغط اموظيفي وامرضا اموظيفي 3

 املوصل
2006 
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جمةل تمنية امرافدين/لكية الادارة والاكتصاد/جامؼة  مؼينة من امنبااتت امعبية ابس تخدام هظرية اجملموػات املضببة. داةل غضوية ملرتحة 4 

 املوصل
2010 

 2011 /جامؼة املوصلاجملةل امؼراكية نوؼووم الاحصائية املضبب وادلاةل اهمتيزيية املنعق ابس تخدام الاهرتهت خدمة مشرتيك بياانت ثؼدين 5

ارة املؤمتر امؼومي امس نوي ملكية الاد امش باكت امؼصبية همتيزي صور الاحرف امؼربية. 6

 والاكتصاد/جامؼة املوصل
2012 

دراسة ملارهة ، -امكشف غن امبياانت املشوهة ابس تخدام اساميب ثؼدين امبياانت 7

 ابمتعبيق ػىل بياانت احد اخملتربات الاهوية يف مدينة املوصل

امس نوي ملكية الادارة املؤمتر امؼومي 
 2012 والاكتصاد/جامؼة املوصل

8 Using the perceptron network to recognize the image 

of Arabic letters 

 2012 جمةل جامؼة تكريت نوؼووم امرصفة

 دور امبنية امتحتية متلاهة املؼوومات يف حتسني أ داء املنظامت امؼراكية  9

 مشاريع املاء مبحافظة هينوىدراسة ميداهية يف بؼض 

املؤمتر امؼومي امس نوي امسادس ملكية الادارة 

 والاكتصاد/ جامؼة املوصل
2013 

 حتديد جودة املؼوومات امبيئية ابس تخدام ثلنية امتنليب يف امبياانت 10
املؤمتر امؼومي امس نوي امسادس ملكية الادارة 

 والاكتصاد/ جامؼة املوصل
2013 

-اذليك  اموهيل متلنيات حمااكة الاصعناغي اذلاكء منظور من الامكرتوهية الادارة 11

 اجلامؼي احلرم داخل املرهبات حرنة ػىل نوس يعرة ملرتح امنوذج

 املؤمتر امؼومي امؼاملي الاول/فالكيت الادارة

 كوالاكتصاد واملاهون/جامؼة دهو 
2013 

غامتد كواػد املنعق امرػاية اهمتريضية نوحاالت احلرجة مل ظفال حدييث  12 اموالدة ابإ

 املضبب

املؤمتر املعري امرابع ملكيات اهمتريض يف 

 ق/لكية اهمتريض/جامؼة املوصل/امؼرا

 

2013 

ابغامتد ثلنيات  الاداء املايل ملرصف جهيان مالستامثر واهمتويل الاساليم ثليمي 13

 امتنليب يف امبياانت

 2014 جهيان/اربيليل الاول جلامؼة املؤمتر امؼومي ادلو

41 
Summarizing data by using data mining techniques 

A Comparative by using C1.4 and C4.5 Algorithms 

International education and 

research journal (IERJ)Vol.2 Issue1 2016 

 2016 10شهرNo.3 Vol. 6جمةل بوميتكنيم  امزيتون همثرة امصفات اموراجية حتديد يف  املضببة امؼنلدة ثلنيات اغامتد 15

حتديد مؤرشات الاستامثر يف ثلاهة املؼوومات واالثصاالت ابغامتد اسووب امش باكت  16

 2014-2006حاةل دراس ية مبياانت امبنم ادلويل نوفرتة من -امؼصبية

 2018 3/ 29-28املؤمتر امؼومي امثامث جلامؼة تكريت 

يف حتديد امؼوامل املؤثرة ػىل خط  (Knn)اس تخدام خوارزمية اجلار الاكرب  17

 امفلر اموظين

  جمةل جامؼة هرهوك/نوؼووم الادارية والاكتصادية

، 8اجملدل  اجملةل امؼراكية متلكوجيا املؼوومات، )أ منوذج ملرتح(-اموهيل املرشد نوس يعرة ػىل حرنة املرهبات داخل احلرم اجلامؼي 18

 4 4امؼدد
2018 

حاةل دراس ية  FCMحتويل هظام مؼوومات سوق امؼمل امؼرايق ابغامتد خوارزمية  19

 2015ومغاية1989مبياانت امبنم ادلويل نوفرتة من 

املؤمتر امؼومي امثامث غرش اجلامؼات وسوق 

 امؼمل

 

2018 

 
 ذليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا

 
 شهادات التقديرو اجلوائز ، كتب الشكرعاشراً:  

 السنة اجلهة ادلاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 3775 عميد كلية االدارة واالقتصاد اجلهود يف اجراء الصيانة على سلتربات احلاسبة 3

 3777 عميد كلية االدارة واالقتصاد اجلهود يف طباعة وقائع ادلؤمتر العلمي 1
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 3777 عميد كلية االدارة واالقتصاد بالدوام والرمسيااللتزام  1 

 1003 عميد كلية االدارة واالقتصاد  اجلهود ادلبذولة يف طباعة رللة تنمية الرافدين 2

 1003 عميد كلية االدارة واالقتصاد اجلهود ادلبذولة يف جرد رلانية التعليم 3

 1003 عميد كلية االدارة واالقتصاد االلتزام واجلهد العايل يف اعمال وحدة احلاسبة 4

 1003 عميد كلية االدارة واالقتصاد اعداد قوائم توزيع الطلبة على االقسام العلمية يف الكلية 5

 1003 عميد كلية االدارة واالقتصاد 1003-1002اجلهود يف اجناح سي العملية االمتحانية  6

 1004 عميد كلية االدارة واالقتصاد لوحدة احلاسبةصيانة وتوفي مستلزمات ادلختربات التابعة  7

 1004 عميد كلية االدارة واالقتصاد اجناز اعمال اللجنة االمتحانية )الدور االول( 30

 1004 عميد كلية االدارة واالقتصاد اجلهود ادلبذولة يف االمتحانات النهائية 33

 1006 عميد كلية االدارة واالقتصاد النظمحتضي واعداد واقامة الندوة العلمية االوىل لقسم  31

 1006 عميد كلية االدارة واالقتصاد اجناز االعمال االدارية ادلكلفني هبا 31

 1007 عميد كلية االدارة واالقتصاد ادارة الوحدات االدارية يف الكلية 32

 1007 واالقتصادعميد كلية االدارة  اجلهود ادلبذولة خالل تويل مهام مسؤولية وحدة احلاسبة 33

 1007 عميد كلية االدارة واالقتصاد االشراف العلمي على طلبة ادلرحلة الثالثة 34

 1030 عميد كلية االدارة واالقتصاد لتحضي وادلتابعة االجناز للندوة العلمية الثانية لقسم النظما 35

 1030 عميد كلية االدارة واالقتصاد (1033-1030التحضي وادلتابعة اعمال اللجان االمتحانية  للعام ) 36

 1033 عميد كلية االدارة واالقتصاد (1033-1030اعمال اللجان االمتحانية لنصف السنة  للعام ) 37

 1033 عميد كلية االدارة واالقتصاد (1033-1030متابعة التدريب الصيفي لطلبة الكلية  للعام ) 10

 1033 عميد كلية االدارة واالقتصاد (1033-1030االمتحانية  للعام )التحضي وادلتابعة اعمال اللجان  13

 1031 عميد كلية االدارة واالقتصاد تقدمي االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا 11

 1031 عميد كلية االدارة واالقتصاد االعداد واالشراف للندوة العلمية الطالبية الثالثة لقسم نظم ادلعلومات  11

 1031 عميد كلية االدارة واالقتصاد (1031-1033اعمال اللجان االمتحانية للعام ) 12
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 1031 عميد كلية االدارة واالقتصاد ادلشاركة باعمال الندوة العلمية الطالبية الرابعة/قسم نظم ادلعلومات 13 

 رئيس فاكليت االدارة واالقتصاد القانون ادلؤمتر العلمي العادلي االول ل رئيس فاكليت االدارة واالقتصاد والقانون 14
 /جامعة دىوك

1031 

 1031 جامعة ادلوصلرئيس  ادلشاركة باعمال ادلؤمتر العلمي السادس لكلية االدارة واالقتصاد/ 15

 1035 عميد كلية االدارة واالقتصاد اعمال اللجنة االمتحانية لقسم نظم ادلعلومات 16

 1036 عميد كلية االدارة واالقتصاد ادلعلومات االداريةاعمال ندوة  قسم نظم  17

 1031 عميد كلية التمريض/جامعة ادلوصل  قاملؤمتر املعري امرابع ملكيات اهمتريض يف امؼراشهادة تقديرية  10

 1036 عميد كلية االدارة واالقتصاد مشاركة الندوة العلمية الطالبية/قسم نظم ادلعلومات االداريةشهادة  13

 1036 عميد كلية االدارة واالقتصاد/كربالء شهادة مشاركة ادلؤمتر الدويل الثالث )العلمي العاشر(/جامعة كربالء 11

 1036 عميد كلية االدارة واالقتصاد شهادة مشاركة باعمال ورشة العمل الثانية/قسم التسويق 11

 1036 واالقتصادعميد كلية االدارة  شهادة مشاركة ورشة عمل قسم االقتصاد  12

 1036 عميد كلية االدارة واالقتصاد شهادة مشاركة يف ورشة عمل الكهرباء خدمة وجباية 13

 
 أو ادلرتمجة الكتب ادلؤلفة :عشر يحاد
 سنة النشر أسم الكتاب ت
 1036 تقنيات يف تعدين البيانات مفاىيم واساسيات 3
 

 اتــاللغ ثاين عشر :
 العريب و االنكليزي 

 
 

             
 


