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  االرقم االوظظيیفي أأ.دد. باسل شكر محمودد ااالسم
 ااستاذذ االمرتبة االعلميیة
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  االجواالل 07701618112 االعمل هھھھاتف

 basil.mahmood@uomosul.edu.iq االبريید اااللكترووني
  االموقع اااللكترووني 

 

 
 االـعـلـمـيیـة االمؤهھھھالتتثـانـيیـاً: 

 

 االتخصص االبلد ااســم االجامعـــة ســنة االتخـرجج االدررجـة

االمعالجاتت  االعرااقق ة االموصلجامع  1996 االددكـتــــووررااهه
 وواالمعمارريیة

االكتروونيیك  االعرااقق جامعة االموصل 1979 االماجســــتيیـرر
 االحاسباتت

االكتروونيیك  االعرااقق جامعة االموصل 1976 االبكالوورريیـووسس
 ووااتصاالتت
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 االخبرااتت االعمليیةثـالـثـاً: 
. 20/2/1988ـ  13/3/1983ـ مدررسس مساعد في جامعة االموصل / مركز االحاسبة ااإللكتروونيیة من  1  
27/11/1988ـ  20/2/1988ـ مدررسس في جامعة االموصل / مركز االحاسبة ااإللكتروونيیة من  2  
13/1/1997-27/11/1988مدررسس في جامعة االموصل/قسم االهھندسة االكهھربائيیة  -3  
. 23/9/1998ـ  13/1/7199أأستاذذ مساعد في جامعة االموصل / قسم االهھندسة االكهھربائيیة   -4  
.  10/10/2005 – 13/9/1998ستاذذ مساعد في جامعة االموصل / قسم هھھھندسة االحاسباتت منذ ـ أأ 5  
. 21/10/2006 - 11/10/2005في جامعة االموصل  / قسم هھھھندسة االميیكاتروونكس منذ أأستاذذ مساعد  -6  
. 19/6/2010  – 22/10/2006أأستاذذ مساعد في جامعة االموصل / كليیة هھھھندسة اااللكتروونيیاتت منذ  -7  
. 20/10/2012 -  20/6/2010ستاذذ في جامعة االموصل/ كليیة هھھھندسة اااللكتروونيیاتت للفترةة أأ -8  
. 23/2/2014 – 21/10/2012أأستاذذ في جامعة نيینوىى/ ررئيیس االجامعة ووكالة للفترةة  -9  

االى ااالنن . – 24/2/2014أأستاذذ في جامعة االموصل/ قسم هھھھندسة االحاسوبب منذ  -10  
 
 

 
 االـعـلـمـيیـةاالبحوثث ووااألنشطة  رراابـعـاً:

1- Design of Microcontroller based fuzzy controller , third international conference 
on signals ,systems & devices , 2005 Sousse-Tunisia  . pp 1-5 
2- Time and Space measurement Tools for Real-Time Kernel RTDM , the 2nd. 
International Conference on Information Technology , ICIT 2005 , Jordan . pp 449-
453 
3- Fast Backpropagation Neural Network for VQ-Image compression , Al- Rafidian 
Journal of Computer Science and Mathematics , vol. 1 ,No. 1 ,2004 . pp 96-118 
4- Neural Network Feature Extraction for the Tasks of Visual Recognition , Al-
Rafidain Engineering Journal , vol. 13 ,No. 4 ,2005 . 
5- An ANN – based automatic recognition algorithm for Analog and Digital 
modulated signals , proceedings of 6th. Jodanian international Electrical and 
Electronics Engineering conference , JIEEEC 2006 Amman – Jordan . pp 165-170 
6- An ANN-based automatic recognition algorithm for analog modulated signal , 
third      international conference on system and signals &devices , 2005- sousse , 
Tunisia . 
7- Design, Simulation and Testing of A Simimd Machine, UCCCE agazine, No.2, 
Vol3, 2002, PP 227- 249 
8- Neural Network features extraction from time-frequency analysis for speech 
Recognition, Rafidain journal of Engineering, Vol.8, No.3 ,2000 
9- Performance measurement of VSM machine , Tikrite scientific journal, Vol.8, 
No.4,2001 pp 21-30 
10- High performance  Image Recognition system Based Neural Networks, 
proceeding of the first international conference on tele-computing and information   
technology/ICTIT 2004 . pp 23-28 
11-Utilizing expanded and extended memory for Data storage in real      mode, 
Rafidain Journal of science, Vol. 10, No.1, PP 37-43,1999. 
12-VSM: Vector SIMD Machine, Rafidain Journal of Science, Vol. 11, No.2, 
pp36-49, 2000. 
13-Performance Improvement of VQ Based Neural Networks, Rafidain Journal of 
Engineering, Vol. 7, No.2, 1999. pp 49-60  
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14- Performance evaluation of industrial Ethernet in a vehicle automation system , 
IPEC2006 conference , Jordan 2006. pp 693-703 
-15 . 1985آآذذاارر   26ـ  24أأرربد  ,جامعة االيیرموكك  ,محاكاةة للبرمجة االدقيیقة٬، ندووةة االحاسب وواالمعلوماتتنظامم   
-16 جامعة  ,ندووةة االحاسب وواالمعلوماتت ,كيیفيیة ررسم االكتابة االعربيیة على جهھازز االرسم في االحاسبة ااأللكتروونيیة 

. 1985آآذذاارر   26ـ  24أأرربد  ,االيیرموكك   
-17 داامم االمعالجة االدقيیقة ٬، ندووةة االتطبيیقاتت االصناعيیة للحاسباتت االشخصيیة االسيیطرةة على ماكنة االلف بإستخ

. 112ـ  104ـ بغداادد ٬، صص  1986كانونن أأوولل  18ـ  16وواالدقيیقة ٬،   
-18 مجلة االحاسباتت  ,ددررااسة كيیفيیة ااستخداامم جهھازز االطبع االسطريي للحاسبة لعرضض شدااتت مختلفة من ااإلضاءةة 

. ٬1985،  13ااأللكتروونيیة ٬، عددد   
ااساتت علميیة مقدمة إإلى االندووااتت االعلميیة وواالتربويیة لجامعة االموصل .ثالثث ددرر 19-  
20-Microprocessor Based Speed Control and Power Factor Improvement of a 
Three Phase Induction Motor, Jor. Of Electron & Comp. Res, Vol. 3(1), April 
1989, PP. 15-31. 
21-Design of a Pipelined Graphics Processor, Rafidain Jour. Sci, Vol. 7, No. 1, PP. 
50-68, 1996. 
22-Code Generation and Optimization Techniques in HIMIC-85 Language, Zanko 
Jour. Vol. 2 No. 2, PP. 273-285, Nov. 1988. 
23-Programs Hiding : A Method for DOS Copy Protection, 

.14-1بغداادد٬، صص  –/ االمركز االقومي للحاسباتت اااللكتروونيیة  1993ي لعامم االمؤتمر االعلم  
24- A Didactic Systems for Simulation of a Micro Programmed Computer, Journal 
of Electronic and Computer Research, Baghdad, Vol. 2, No. 2, Oct. 1988, PP. 159-
182.   
25- Design and implementation of Real-Time executive (RTDM) for multi-task 
system., 
IJCCCE magazine , vol. (5) , No.(2) , University of Technology , Feb.2005 ,PP.52-
71. 
26- FPGA Design Implementation of a Reconfigurable Architecture for 

ational Engineering Conference Intern thConvolutional Neural Network, The 6
IPEC2006 , September 19-21, 2006. pp 614-623 
27- Measurement and Performance Analysis of Industrial Ethernet, to appear in 
IJCCCE    Magazine 
28- Development and Evaluation of two Memory Architectures for the hardware 
Version of CNN face recognition , Al-Rafdain Engineering Journal ,vol. 16, No.3 , 
Aug. 2008 ,PP 11-24 . 
29- Hardware and Software modifications on the Neocognitron and its binary 
implementation on FPGA. ACIT 2007, The international Al Arab conference on 
Information Technology, 26-28, 2007, Syria . pp 309-317 
30- Enhancement of Industrial Ethernet Performance using Multicasting/VLAN 
techniques. International conference on information & communication technologies, 
From Theory to Applications (ICTTA 08) April 2008, Damascus , Syria 
31- Developing the Design of the Etherchannel switch for the Enhancement of the 
Quality of Service (QoS) Performance , Al-Rafdain Engineering Journal ,vol. 17 , 
No. 3 , June 2009 , PP60-71 . 
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32- Reconfigurable Self Organizing Neural Network Design and its FPGA 
Implementation , Al-Rafdain Engineering Journal ,vol. 17 , No. 3 , June 2009 , pp99-
115 .  
33- Design General Fuzzy Controller Implemented in VHDL and Synthesized using 
FPGA , IC'S 2009 Industrial Simulation Conference'2009 ,(1-3)June ,Loughborough 
,U.K.,PP262-268 . 
34- Real Time Image Segmentation for Face Detection Based on Fuzzy Logic 
.Nahrain University , College of Engineering (NUCEJ) vol. 1 , No. 2 ,2008 , PP 278-
287 . 
35- Analysis and Design of a Guaranteed Real Time Performance Enhanced 
Industrial Ethernet , to appear in International Arab Journal of e-Technology 
(IAJET),Arab Open University , Amman-Jordan . 
36- A reconfigurable interconnected filter for Face recognition based on Convolution 
Neural Network . 2009 IEEE Xplore , IEEE Conference on Design and Test 
Workshop (IDT) , 2009 , 4th. International conference , PP1-9 . 
37- FPGA Implementation of Elementary Function Evaluation Unit using CORDIC 
and Look-up tables , Al-Rafidian Engineering Journal, vol.(19) , No.(2), April 2011 
,University of Mosul , Iraq .  
38-Analysis and design of Guaranteed Real Time Performance Enhanced Industrial 
Ethernet., International Arab Journal of  e. Technology, vol.(2), No.(1), January 
2011. 
39- A reconfigurable interconnected filter for Face recognition based on Convolution 
Neural Network . 2009 IEEE Xplore , IEEE Conference on Design and Test 
Workshop (IDT) , 2009 , 4th. International conference , PP1-9 . 
40- FPGA Implementation of Elementary Function Evaluation Unit using CORDIC 
and Look-up tables , Al-Rafidian Engineering Journal , vol.(19), No. (2), April 2011, 
University of Mosul , Iraq . 
41- Fuzzy modeling of dynamic electronic devices, 12th middle eastern simulation 
multi_conference MESM' 2011, November 14-16 2011, Arab Open University, 
Amman, Jordan, PP23-30. 
42- Design and Implementation of SIMD vector processor on FPGA, ISIICT 2011, 
NOV. 2011, Philadelphia university, Amman, Jordan 
43- Implementation Strategy for Real-time Kernel (RTDM) , Int. J. Reasoning based 
intelligent systems, No.4, Vol.4, 2012, pp 197-203 . 
44- Architectural Design of Random Number Generators and Their Hardware 
Implementations, Al-Rafidain Engineering, vol.22, No.2, March 2014, pp50-59. 
45- Parallel processing implementation on a Distributed system, International Journal 
of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), vol. 6, Issue 2, August 2016, 
pp7-11. 
46- Neural Network Design and Implementation For Time Series Signal Processing, 
Journal of Babylon University/Engineering Sciences/ No.(3)/ Vol.(21): 
2013,pp1028-1036. 
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47- Processing Mel Speech Power Spectrum For Speech Restoration, International 
Journal of Enhanced Research in Science, Technology, & Engineering, Vol.(5), 
Issue(9), Sept. 2016, pp39-45. 

48- A Novel Way to Design and Implement Statistical Operations Based On FPGA, 
International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 167 – No.9, 

June 2017,pp 8-11 . 
 
49- Time Sharing based Parallel Implementation of CNN on Low Cost FPGA, IEEE               
International conference on Advaced Science and Engineerung ICOASE2018, 
Kurdstan region Duhoke-Zahko/Iraq,Oct.2018,pp 54-59 
50- A prototype for Temperature Sensation System for Arm Amputee Handicap, Al- 
Rafidain Engineering Journal (AREJ), vol. 25, No.1, June 2020, pp 12-16 . 
51- A pressure Sensation System Prototype for Upper Limb Amputation, 
International Journal of Advances in Computer and Electronics Engineering( 
IJACEE), vol. 6, Issue 1, Feb. 2020, pp. 1-5 . 
52- Efficient Space-Filling One Dimensional Scan Generator, appear  vol.15, Issue 6, 
December 2020. 

 
 

 االكتب وواالمؤلفاتت:

جامعة االموصلفي  ٬، مطبعة دداارر اابن ااألثيیر 1986برمجة االحاسباتت ااأللكتروونيیة  1  
 

في جامعة االموصل . ٬، مطبعة دداارر اابن ااألثيیر 1988،٬2000االبرمجة بلغة بيیسك  2  
 

3  
New Approaches to Characterization and Recognition of Faces (chapter 7), 
  , INTECH Publishing, 2011.     

 
4  

Modern Industrial Networks;Technology,Architecture & Performance 
Evaluation, LAMBERT Academic Publishing, 2013  

 
 
 

 االتدرريیب ووااألعمالل االتطوعيیةخـامـسـاً: 
ئر االدوولة االمختلفة خاررجج االتعليیم تم إإعطاؤؤهھھھا لمنتسبي جامعة االموصل وو ددوواا ددووررةة تدرريیبيیة 100 لىما يیزيید ع
 ووددااخلهھ. االعالي
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 شارركك فيیهھ االتياالمؤتمرااتت االعلميیة ساددًسا: 

نوعع 
 االمشارركة

  أأسم االمؤتمر أأوو أألندووةة االمكانن أألتأرريیخ

 October 11-9 بحث
2018 

 International conference on advanced االعرااقق/ جامعة ززااخو
science and engineering ICOASE2018 

1-  

محاضرةة 
 ااالفتتاحيیة

17-
18/12/2013  

كليیة االهھندسة االتقنيیة في 
 االموصل

لكهھربائيیة االمؤتمر االعلمي االدوولي ااالوولل للهھندسة اا
 وواااللكتروونيیة

2-  

-19 بحث
21/11/2013  

-3 االمؤتمر االعلمي االهھندسي االثاني جامعة االموصل  

5/4/2012-4 بحث -12االمؤتمر االثاني للحاسباتت ووتقنيیة االمعلوماتت  جامعة ااالنبارر 
CCIT 

4-  

-29/11 بحث
1/12/2011  

ISIICT 2011مؤتمر  جامعة فيیالددلفيیا/عمانن  5-  

-14 بحث
16/11/2011  

االجامعة االعربيیة 
 االمفتوحة/عمانن/ااالررددنن

12th middle eastern simulation 
multi_conference MESM 

6-  

-14 بحث
17/11/2009  

االراابع في االتصميیم وواالفحص  IEEEمؤتمر  االسعودديیة/االريیاضض  7-  

3/6/2009-1 بحث  7th. International Industrial Simulation لفبراا/اانكلتراا 
Conference ICS’ 2009 

8-  

11/4/2008-7 بحث ددمشق/سورريیا/قصر  
 االمؤتمرااتت

International conference on information 
& communication technologies, From 
Theory to Applications 
ICTTA 2008 

9-  

28/2007-26 بحث ACIT 2007االمؤتمر االعالمي لتقنيیة االمعلوماتت  سورريیا/ددمشق   10-  
-19 بحثانن

21/9/2006  
IPEC 2006االمؤتمر االهھندسي االساددسس  ااْالررددنن/عمانن  11-  

-14 بحث
16/3/2006  

 JIEEEC2006 ,6th. Jordanian ااْالررددنن/عمانن
international Electrical and Electronics 
Engineering conference 

12-  

-21 بحثانن
24/3/2005  

 third international conference on تونس/سوسة
system and signals &devices ,SSD2005 
 

13-  

-14 بحث
17/12/2005  

 The second linternationa conference on ااْالررددنن/عمانن
information  technology  

ICIT 2005 

14-  

-22 بحث
24/9/2004  

 the first international conference on  ااْالررددنن/عمانن
tele-computing and information 

technology 
ICTIT 2004 

15-  
 

19/4/2000 بحث االعلمي االهھندسي ااالوولل االمؤتمر االعرااقق/جامعة االموصل   16-  
بغداادد/االمركز االقومي  1993 بحث

 للحاسباتت اااللكتروونيیة
-17 االمؤتمر االعلمي للمركز االقومي للحاسباتت ااالكتروونيیة  

-16 بحث
18/12/1986  

االمركزاالقومي للبحوثث/ 
 بغداادد

االصناعيیة للحاسباتت االشخصيیة ندووةة االتطبيیقاتت 
 وواالمايیكرووكومبيیوتر

18-  

-24 بحثانن
26/3/1985  

-19 ندووةة االحاسوبب وواالمعلوماتيیة ااْالررددنن/جامعة االيیرموكك  

-20 عددد كبيیر من االندووااتت وواالمؤتمرااتت   حضورر  
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 سابعاً: ددووررااتت تنميیة قدررااتت أأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس

االدووررةةااسم  االجهھة االمنظمة للدووررةة االمكانن االتأرريیخ   
28/8-

25/9/2012  
-1 ددووررةة تطويیر االمالكاتت االتدرريیسيیة جامعة ووااترلو/كنداا ووااترلو/كنداا  

2009 ثالثة اايیامم  ووززااررةة االتعليیم االعالي بالتعاوونن مع  جامعة نوررووزز/ددهھھھوكك 
 االيیونسكو

-2 ددووررةة ضمانن االجوددةة  

19-22/1/1985 ااالمريیكيیة NCRشركة  بغداادد/ فرعع االشركة  CP/Mددووررةة نظامم االتشغيیل    3-  
23-27/9 /

1985 
NCRشركة  االموصل/االمعهھد االفني UNIXددووررةة نظامم االتشغيیل    4-  

17-26/6 /
1985 

-5 ددووررةة تطويیر منظوماتت االمعالجاتت شركة فيیلبس االهھولنديیة إإنكلتراا/كاتويیك  

8-10/7/1989 االمركز االقومي للحاسباتت  بغداادد/مقر االمركز 
 اااللكتروونيیة

ددووررةة نظامم االتصميیم بالحاسبة 
CAD 

6-  

30/1-
13/2/2006  

االكنديیة LABVOLTشركة  كنداا/كيیبيیك/ مقر االشركة ددووررةة تطويیر االمختبرااتت  
learning-e  

7-  

1988شهھر  مركز ططرقق االتدرريیس في جامعة  جامعة االموصل 
 االموصل

-8 ددووررةة ططرقق االتدرريیس  

1-31/7/1975 أألمانيیا/اايیرالكن/مقر  
 االشركة

االمنطقي/ تدرريیب ددووررةة االتصميیم  شركة سيیمنس اااللمانيیة
 صيیفي

9-  

16-21/6/2012 ووررشة عمل لتقيیيیم ضمانن االجوددةة  االيیونسكو االعرااقق/اارربيیل 
 للكليیاتت االهھندسيیة

10-  

 

 
قامم باإلشراافف عليیهھا االتياالماجستيیر وواالدكتوررااهه  ررسائل  

 : ااألشراافف على ررسائل  االماجستيیر
1.  Generation and Displaying of Fractals and their applications in satellite Imagery.  
     MAR 1990 
2.  Design of a Micro-programmed Pipelined Processor with Cache Memory and its 

performance evaluation. MAR 1990 
3.  Disk Copy Protection and Programs Hiding. MAR 1992 
4.  Fractal Vector Quantization of Images. SEP 1997 
5.  Image Processing  for VQ on Neural Networks. SEP 1997 
6.  Parallel  Processor Emulator . SEP 1997 
7.  Processing of non-DOS formatted disk. NOV 1998 
8.  Speech Recognition by Neural Network. DEC 1998 
9.  Back Propagation Neural Network for Image Compression and Enhancement.  
     OCT 1999 
10. Face recognition using Neocognitron Neural Network . JUL 2000    
11. Multimedia video processing. JUN 2000 
12. Multimedia sound processing. JUN 2000 
13. Computerized spectrum analyzer design. JUN 2003 
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14. Photos and Image Texture Analysis using Fractal Segmentation . JAN 2003 
15. Design and Implementation of a Microcontroller Based Fuzzy Controller System 

.      
      DEC 2004 
16. Design General Fuzzy controller ,Implementation in VHDL and synthesized using    
      FPGA . DEC 2008 . 
17. Design and Testing  a Reconfigurable Calculation Unit , NOV 2009 . 
18. Design of a Pipelined Math Processor and it's Implementation using FPGA ,  
      OCT  2009 . 
19.Design and implementation of SIMD Vector processor on FPGA, DEC 2010.  
20.Design and implementation of a processor for statistics on FPGA, DEC 2013.  
21.Fuzzy modeling of electronic devices, Dec 2011.  
22. ANN simulation for electronic devices, Mar 2012. 
23. Neuro-Fuzzy based processing of speech restoration and its applications, 
JAN.2017. 
24. Implementation of Multiprocessor Network Topology on a Distributed Systems,  
      NOV.2016. 
25. Hybrid Bionic Intellectual Artificial Hand for Handicapped, May2020. 

 
 

  ااألشراافف على أأططارريیح االدكتوررااهه  :
1. Joint Time-Frequency Analysis and its Applications for non-Stationary Signals.    
          JAN 2001 
2. Image compression Using Genetic Algorithm and Vector Quantization . APR 2002 
3. Design and Implementation of Real-Time Software for Multitask System .  
          JAN 2004 
4. DSP Architecture for wavelet Transform. SEP 2003 
5. ANN Recognition for RF Reconniassance System . JUN 2005 
6. Designing a Client\Server Model for Real Time Data on the Internet . FEB 2005 
7. An Investigation for steganography in moving pictures. MAR 2006 
8. Enhancement of Industrial Ethernet and it’s Performance Analysis . JAN 2006 
9. Software and Hardware Design of Image Neuorecognizer and its FPGA  
          Implementation . NOV 2006 
10. Architectural Design of Real-Time Wavelet for Image Compression using  
          reconfigurable Hardware . FEB 2006 
11. Hardware Design and Implementation of Kohonen Neueons. JAN 2007    
12. Design of  Fuzzy operations processor and its Implementation on FPGA. 

  
 

 
قامم بمناقشتهھا االتياالرسائل   

تم مناقشتهھا ررسالة ماجستيیر ووااططرووحة ددكتوررااهه 150ما يیقربب من   
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  ااهھھھم ااإلنجاززااتت االوظظيیفيیة

 
وواالمسzzاهھھھمة االرئيیسzzيیة في بناء هھھھذاا  ١۱٩۹٨۸٣۳ووضzzع مناهھھھج قسzzم علومم االحاسzzباتت لجامعة االموصzzل عامم  -1

 وواالماجستيیر وواالدكتوررااهه ووااإلشراافف على ططالبهھ.االقسم وواالتدرريیس فيیهھ لمرااحل االبكالورريیوسس 
ااددخالل موضzzوعع االمعالجاتت االدقيیقة ألوولل مرةة وواالعمل عليیهھا من خاللل بحث االماجسzzتيیر ووذذلك اابتدااءااً من  -2

 وونشر هھھھذاا االموضوعع االذيي يیعتبر أأساساً لثوررةة االحاسوبب وواالمعلوماتيیة .  1977
وواالقيیامم  1996وولغايیة  1983االموصzzل منذ  إإددااررةة االقسzzم االعلمي في مركز االحاسzzبة اااللكتروونيیة لجامعة -3

عددد من االبراامجيیاتت االعلميیة ووإإقامة االعشzzzzzzرااتت من االدووررااتت االتي تخص االلغاتت االبرمجيیة  بتصzzzzzzميیم 
 وواالبرمجيیاتت االعلميیة االجاهھھھزةة ووتطبيیقاتهھا.

 االقيیامم بالتدرريیس ووااإلشراافف لمرااحل االبكالورريیوسس وواالماجستيیر وواالدكتوررااهه لقسم االهھندسة االكهھربائيیة. -4
 يیس ووااإلشراافف على االدررااساتت االعليیا في مركز االتحسس االنائي.االتدرر -5
ووووضع االمناهھھھج  1998االمشارركة االرئيیسيیة في تأسيیس قسم هھھھندسة االحاسباتت في جامعة االموصل عامم  -6

لهھ وواالتدرريیس ووااإلشراافف لمرااحلهھ االمختلفة٬، االبكالورريیوسس وواالماجستيیر وواالدكتوررااهه٬، ووإإددااررةة االقسم كأوولل 
 .2005أرريیخ تأسيیسهھ وولغايیة ررئيیس قسم لهھ ااعتباررااً من ت

سة االميیكاتروونيیكس في جامعة االموصل ووووضع  -7 سم هھھھند سيیس ق سيیة في تأ سيیة وواالرئيی شارركة ااالسا االم
 .2006-2005مناهھھھجهھ ووإإددااررةة االقسم كأوولل ررئيیس قسم لهھ في عامم 

االمشzzzارركة ااالسzzzاسzzzيیة في اانشzzzاء كليیة هھھھندسzzzة اااللكتروونيیاتت في جامعة االموصzzzل كنوااةة لجامعة نيینوىى  -8
وواالتدرريیس في أأقسzzzامهھا ووفتح االدررااسzzzاتت  2012-2006هھھھج أأقسzzzامهھا ووإإددااررةة االكليیة للفترةة ووووضzzzع منا
 االعليیا فيیهھا.

ااوولل ررئيیس لجامعة نيینوىى ووكالة ووقبل صzzدوورر قانونهھا ووووضzzع خطة إإنشzzائهھا ووتهھيیئة مسzzتلزماتهھا ووذذلك  -9
 سzzzتلزماتتباسzzzتمالكك ااررضض لهھا ووإإعداادد االمناهھھھج االتفصzzzيیليیة للكليیاتت ووااالقسzzzامم االمتوقع ااسzzzتحدااثهھا وواالم
 االمختبريیة٬، وواالتوصيیف االوظظيیفي وواالمالكك لكل قسم ووكليیة مقترحة ووللمراافق ااإلدداارريیة ااالخرىى.

 
 عضويیة االمجالس وواالهھيیئاتت

 
االهھيیئة ااوو االمجلس ااسم االصفة االفترةة   

22/9/2004- 20/10/2012  
 ثالثث مرااتت متتاليیة

-1 مجلس إإددااررةة مركز االحاسبة اااللكتروونيیة لجامعة االموصل عضو  

2007- 2012 مجلس إإددااررةة دداارر اابن ااألثيیر للطباعة وواالنشر لجامعة االموصل  عضو    2-  
2003- 2004 -3  مجلس إإددااررةة شركة ااإلسمنت االشماليیة عضو   
1988- 1992 -4  االمركز االقومي للمختبرااتت ااالنشائيیة ااستشارريي   
2006- 2012 -5  مجلس ررئاسة جامعة االموصل عضو   
2006- 2012   ً كليیة هھھھندسة اااللكتروونيیاتتمجلس عماددةة  ررئيیسا  6-  
1998- 2006 -7  مجلس عماددةة كليیة االهھندسة  عضوااً    
2003- 2005   -8  مجلس االمكتب ااالستشارريي االهھندسي لجامعة االموصل عضوااً  
2003- 2007 -9 هھھھيیئة تحريیر مجلة االراافديین لعلومم االحاسباتت وواالريیاضيیاتت  عضوااً    

 The International Journal ofهھھھيیئة تحريیر مجلة  عضوااً   -2010
Computing and Network Technology IJCNT 

11-  

2017- -12 هھھھيیئة تحريیر مجلة هھھھندسة االراافديین عضوااً    
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 االخبرةة االتدرريیسيیة :
 

ـ تدرريیس االمواادد ااآلتيیة لطلبة االدررااساتت ااألووليیة . 1  
باسكالل ووفوررتراانن ووبيیسك  وو Cوو   C++ االبرمجة باللغاتت -     

 ـ هھھھيیاكل االبيیاناتت . 
 ـ ددوواائر االمنطق وومنظومة االحاسبة .

 ـ االمعالجاتت االدقيیقة .
 ـ منظومة االزمن االحقيیقي
 ـ تصميیم االنظم االمنطقيیة
 ـ االرسم على االحاسبة .
 ـ نظم تشغيیل االحاسبة .

 ـ تطبيیقاتت االمعالجاتت االدقيیقة .
 ـ تطبيیقاتت نظم االتشغيیل .

معمارريیة االحاسبة -  
ااآلتيیة للدررااساتت االعليیا ( االماجستيیر وواالدكتوررااهه ) .ـ تدرريیس االمواادد  2  

 ـ االتحليیل وواالحسابب االعددديي .
 ـ االمعالجاتت االدقيیقة .

 ـ تطبيیقاتت نظم االتشغيیل .
 ـ االمعالجاتت االمتوااززيیة وواالشبكاتت االعصبيیة .

 ـ معالجة االصورر .
 ـ هھھھندسة االبراامجيیاتت .

 ـ نظم االتشغيیل .
ة االعددديیة .يیـ ااألمثل  

االحاسبة.ـ االرسم على   
 ـ االنوااقل في االحاسباتت

 . االذكاء ااالصطناعي-
 ااألنظمة االموززعة . -

 
 


