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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

 احمد مأمون فاضل االسم
الرقم 

 الوظيفي
 

 أستاذ مساعد المرتبة العلمية

 كلية الهندسة / جامعة الموصل جهة العمل

 معالجة اشارة و زمن حقيقي / هندسة حاسوب التخصص

 07701789998 الجوال  العمل هاتف

 ahmedalkababji@yahoo.com  &ahmedalkababji72@gmai.com البريد االلكتروني

  الموقع االلكتروني 
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 هندسة حاسوب العراق الموصل 2007 الدكـتــــوراه

 الكترونيك واتصاالت العراق الموصل 1996 الماجســــتيـر

 الكترونيك واتصاالت العراق الموصل 1994 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 اعدمدرس مس
 2007\7\17الى  1998\6\15 جامعة الموصل / كلية الهندسة

 مدرس
 جامعة الموصل / كلية الهندسة

 2012\3\22الى  2007\7\17

 استاذ مساعد
 جامعة الموصل / كلية الهندسة

 الى االن 2012\3\22

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 
Multi-Speaker Text-Independent Speaker Verification Using Wavelet And Neural 

Network 

2 
Segmentation of Conversational Speech Using Probabilistic Neural Network 

3 
Best Wavelet Filter for a Wavelet Neural Fricatives Recognition System 

4 
A New Design Leads to Efficient Bit-Serial FPGA Implementation for the Biorthogonal 

5/3 DWT Filter Bank 

5 
Exploring New Features for a Wavelet Neural Digital Modulation Recognition System 

6 The Wireless Control System Simulation and Network Adaptive Control 

7 
Improving the Reliability of Object Recognition Based On Template Matching 

8 
Improving The Stability of GRP Routing Protocol 

9 
REAL – TIME BIOMETRIC AUTHENTICATION BASED ON KEY STROKE 

DYNAMICS 

 
 

 الكتب والمؤلفات:

1 
 

 

 

 التدريب واألعمال التطوعيةخـامـسـاً: 
 

1 
 2013\4\3لعلمي للمنطقة الشمالية عرض امعرض االبتكارات العلمية و الم

2 
 2020مهرجان مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة 

 
 شارك فيه التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر م

1 
2007\11\ 82-26 المؤتمر الدولي العربي الثامن لتكنولوجيا المعلومات  

2 
 2012\3\13 عة االنبارامج \المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحاسوب 

 

 

 
 سابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
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يسم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
 2019\7\5-1 الدورة التدريبة االولى للتعليم الرقمي 

2 
 2020\2\13-9 الدورة التدريبة الثانية للتعليم الرقمي 

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
 2012\11\20 كتابة الوصفة الطبية اليا باستخدام تمييز الكالم سجى سعد سالم

2 
تحسين مدى استقرار وسائل اتصال الشبكة الخاصة المتنقلة  رنا خالد صبري

 للعمل في الزمن الحقيقي

30\12\2013 

3 
 2014\2\3 تمييز االشياء في دفق الفديو عمر انمار هادي

4 
 2019\11\18 نظام بايومتري مدمج لتمييز االشخاص نوار علي ابراهيم

5 
 2020\7\16 بكة على أنظمة انترنت االشياءتاثير معمارية الش ساالر جمال رشيد

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث م

1 
 Smart card with iris recognition system 9\12\2010 مطلب محمدمحمد عبد ال

2 
 2013\10\10 التصنيف و التقسيم التلقائي لصور الرنين المغناطيسي للدماغ مامين محمد عبد السال

3 
جل من ا FPGAاستخدام مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة لمى اكرم حمدي

 ينظام مطمور في الزمن الحقيق

31\10\2013 

4 
 Power consuptio analysis of WIFI access point and جالل خالد جالل

practical strategies for green networking concept 

deployment 

2\7\2017 

5 
 An investigation and enhancement of LTE networks  علي عثمان محمد

performance efficiency 

8\8\2017 

6 
باستعمال مرشح ذي  ECGلمصنف اشارة FPGAالبناء باعتماد  ر نجيب سعديعم

 استجابة الدفقة الالمحدودة

24\8\2017 

7 
 A hybrid system for skin cancer detection 1\10\2017 حامد عبد العزيز محمود

8 
 2020\1\28 تحسين نقل الصوت عبر شبكة المتحسس الالسلكي انعام فتحي خضر

9 
 2020\9\9 شريةتصميم و تنفيذ نظام امني قوي باالعتماد على شبكية العيب الب ي سلطانشهد عل

 


