
 جامعة الموصل/ كلية الهندسة 

عنوان البريد االليكتروني                  اسم التدريسي                                 رقم الهاتف                  

 

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي  مازن هاشم عزيز علي اإلبراهيم االسم 

 مدرس المرتبة العلمية

 جامعة الموصل / كلية الهندسة / قسم هندسة الحاسوب كهربائية جهة العمل

  (HCIمعالجة صور وأنظمة التواصل بين اإلنسان والحاسوب     / هندسة كهربائية التخصص 

 07736977297 الجوال   العمل  هاتف 

 Mazin.h.aziz@gmail.com  /   mazin.haziz@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني

  الموقع االلكتروني  
 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص  البلد اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج الدرجـة

 HCI العراق  جامعة الموصل 2019 الدكـتــــوراه 

ــتيـرالماجســ  إلكترونيات  العراق  جامعة الموصل 1993 

 العراق  جامعة الموصل 1998 البكالوريـوس
إلكترونيات و  

 إتصاالت 
 

 

 

 

 الخبرات العملية ثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية  جهة العمل الوظيفة 

 1990 هيئة البحث والتطوير مهندس م. 

 1994-1991 شركة الكندي العامة  مهندس

 2003-1995 شركة الكندي العامة  مدير مركز بحثي

 2007منذ  كلية الهندسة  /جامعة الموصل تدريسي 

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

1 Design & implementation of an LCA-Based Surveillance Radar Target 

Simulator. 
2 Design & implementation of an LCA-Based Real Time Surveillance radar 

Extractor. 
3 Design & implementation of an LCA-Based Real Time Noise Canceller for a 

Surveillance radar. 
4 Design & implementation of a PC Based Navigation system. 

5 Design & implementation of a PC Based STS switching unit for a 1000-Line 

Private Telephone Exchange System. 
6 Design & implementation of a Control System for a Railway Station. 

7 Design & implementation of a Bi-Static Detection System. 

8 Design & implementation of a Passive Detection System. 

9 Installation and Operation of a Fire Alarm System. 

10 A PC-based Balance Bridge Systems. 

11 Development of The Microprocessor & Microcomputer Laboratory By 

Designing and implementing an Add-on Unit to The 8086 Microprocessor 

Training Kit with Associated GUI Application Program for Training and 

Experiments. 
12 Supervising the Undergraduate Students’ (2nd & 3ed Years) Microprocessor 

Projects in both Hardware and Software Trends. 
13 Supervising the Final Year Students’ Projects. 

14 A Low Resolution Image Sensor for Tactile Vision Sensory Substitution. 

15 Design and Simulation of a CMOS Image Sensor with a Built-in Edge 

Detection for Tactile Vision Sensory Substitution. 
16 A Multi-Purpose Multi-Channel Remote Monitoring System (an MSc 

Thesis). 
17 Design and Implementation of a Sensing Unit for Tactile Vision Aid (a 

Ph.D. Thesis). 

 الكتب والمؤلفات: 

1 
 2008مختبر المعالجات للصف الثالث عام  ملزمة تجارب

2 
 2011مختبر المعالجات للصف الثاني عام  ملزمة تجارب

 

 

 التدريب واألعمال التطوعية خـامـسـاً: 
 

الالزمة عام مختبر المعالجات للصف الثالث وكتابة البرامجيات   تصميم وتنفيذ وحدة مواءمة للحاسوب لتطوير تجارب 1

2007 
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 2003 -1990للفترة من   المشاركة واإلشراف على الكثير من المشاريع البحثية في مجال اإللكترونيات والحاسبات 2

 
 شارك فيه  التيالمؤتمرات العلمية سادًسا: 

 التاريخ اسم المؤتمر  م
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2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

 
لتدريسسابعاً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة ا  

ي سم البرنامج التدريبأ م  التاريخ 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 

قام باإلشراف عليها التيالماجستير والدكتوراه  رسائل  

 تاريخ التسجيل  عنوان الرسالة  اسم الباحث م

1 
   

2 
   

 
قام بمناقشتها التيالرسائل   

 التاريخ عنوان الرسالة  اسم الباحث م

1 
   

2 
   

 


