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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي محمد ازهر عبداللطيف العبيدي االسم

 مدرس المرتبة العلمية

 هندسة الميكاترونكسقسم  –الهندسة كلية  –جامعة الموصل  جهة العمل

 هندسة الحاسوب التخصص

  الجوال  العمل هاتف

 MUHAMAD.AZHAR@UOMOSUL.EDU.IQ البريد االلكتروني

  الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

     الدكـتــــوراه

 هندسة الحاسوب تركيا جامعة جانقايا 2014 الماجســــتيـر

 هندسة الحاسوب العراق جامعة الموصل 2006 البكالوريـوس

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 (مهندسمعيد )
 2014 – 2007 الهندسةكلية  – جامعة الموصل

 االن حتى – 2014 كلية الهندسة -جامعة الموصل استاذ جامعي

والبعثات وشؤون  الدراسات العليا

 الطلبة

 2015-2014 لموصلجامعة ا

 2017 - 2015 جامعة الموصل قسم البحث والتطويرمدير 

  2019-2017 جامعة الموصل مدير قسم الشؤون العلمية

 2017 - 2015 الشمالية نيةالجامعة التق محاضر 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

  



 جامعة الموصل/ كلية الهندسة

 muhamad.azhar@uomosul.edu.iq                     محمد ازهر عبداللطيف العبيدي                                      

 

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 
 Data Mining Based Analysis of Cancer Risks in Iraq 

2 
Visual Tracking Enhancement of Object on Circular Path based on Tuned Kalman Filter 

by Particle Swarm Optimization 

3 
A Comparison between Moving Object Detection Methods Including a Novel Algorithm 

Used for Industrial Line Application 

4 Orientation Effectiveness in The Objects Detected Areas Using Different Types of Edges 

Detection Techniques 

5 Wearable Circuit in Plastic (CiP) Optical Transmitter for Health and Sport Applications 

6 
 االنحتى  – 2017تدقيق البحوث العلمية لمنتسبي جامعة الموصل جان عضوية ل

7 
  2019 – 2018عضوية البرنامج الحكومي لجامعة الموصل 

8 
  2019 – 2015عضوية لجان االجازات الدراسية داخل العراق 

9 
  2019- 2015وير المالكات التدريسية عضوية لجان تط

10 
   2019 – 2017 نتحالحول االستالل العلمي واال(   3 )  عضوية لجان تحقيقية عدد

11 
  2019 في الجامعات العراقية  الرئيسية لتطوير عمل المؤتمرات والندوات لجنة الوزاريةالعضوية 

 الكتب والمؤلفات:

1 
 2018 - 1979وبراءات االختراع للفترة  2018 – 2014 ةدليل النشاطات العلمية لجامعة الموصل للفتر

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 2016 -دهوك  –برنامج السالم دورة حول 

2 
  2017- 2014من  للفترةوالطالبية التطوعية واالمتحانية  العلمية الرئيسية المشاركة في لجان رئاسة جامعة الموصل 

3 
   2017 -2015 الدارية االتقنية  الكلية–الجامعة التقنية الشمالية  -هندسة البرمجيات  /يس مادتي الذكاء االصطناعي تدر

4 
 2014البديل ع الموق –الموصل جامعة  –الهندسة كلية  –الذكاء االصطناعي /تصميم االنظمة: المقاصة العلميةتدريس 

 

 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 
 التاريخ اسم المؤتمر م

 2013 تركيا  –انقرة  –المؤتمر الهندسي السادس لجامعة جانقايا  1

2   

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

 2015 دورة طرائق التدريس 1
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