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 المعمومات الشخصية
 ريا باسل احمد العثمان الثالثي والمقب االسم 
 1976 /03/3 المواليد 
 العراق، الموصل  مكان الوالدة 
 انثى الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوجة الحالة الزوجية 
 0 عدد األطفال 
 32230303730 رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصلالتربية لمعموم الصرفةكمية ، عموم الحاسوبقسم  القسم العممي ، 
 عموم حاسبات التخصص العام 
 التخصص الدقيق I.T 
 ممكن كتابة أكثر من بريد ألكتروني )مثاُل الجامعة والشخصي( البريد األلكتروني 
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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 جامعةعموم الحاسبات والرياضياتكمية  حاسباتعموم  7338 دكتوراه ، 
 العراق ، البمد  الموصل

 جامعة عموم الحاسبات والرياضيات  كمية  عموم حاسبات 7333 ماجستير ،
 العراق ، البمدالموصل

 العراق ، البمدالموصل، جامعة التربيةكمية  رياضيات /عموم حاسبات  8998 بكالوريوس 
 

 األلقاب العممية
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي   
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي  
 المقب العممي  

 مدرس
 7339 – 8 – 72في  تاريخ الحصول عميو

 مدرس  المقب العممي
 مساعد

 7333 – 87 – 03في  تاريخ الحصول عميو

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 1737 -7320 المنصب 

7320- 1737 
7320- 1737 
7320- 1737 
7320- 1737 
7320- 1737 
7320  _7378 

 محاضر بأربع دورات تعميم مستمر
 عضو المجنة العممية

 كمقيمة دولية Publonsشيادة دولية من اكاديمية 
 بحثين عمميين منشورين

 رئيس لجنة مشاريع طمبة المرحمة الرابعة
 رئيس لجنة مناقشة مشاريع المرحمة الرابعة

 عضو لجنة ارشاد

https://scholar.google.com/citations
https://scholar.google.com/citations


   7370_2019 
7389  _7373 
7388  _7373 
7389  _7373 

 
7389 – 7373 
7388 – 7389 

 
7388 – 7389 
7386 – 7389 
7386 – 7388 
7339  _7383 
7333  _7339 

 رئيس لجنة تدقيق الطمبة الخريجين
 عضو لجنة ارشاد

 رئيس وعضو لجنة بحوث التخرج
لمطمبة ريع التخرج امحاضر في الورشة التدريبية)اساسيات كتابة مش

 الخريجين(
 محاضر في الورشة التدريبية)التوظيف االلكتروني(

البحث  محاضر في الورشة التدريبية)كيفية االستفادة من تقنيات
 وظيفيا( Microsoft office, End Noteااللكتروني و

 رئيس لجنة مناقشة بحوث التخرج
 ممثل قسم الحاسبات في الموقع البديل في دىوك 

 امتحانية لقسم الحاسبات في الموقع البديل في دىوكعضو لجنة 
 عضو ىيئة تدريسية في كمية التربية لمعموم الصرفة

 والرياضيات عضو ىيئة تدريسية في كمية عموم الحاسبات
  7373 –7389 الخبرة 

7338  _ 7389   
 
 

7333  _7338 

PHP Programming, Python programming 
C++ Programming, MATHLAB Programming, 
VISUAL BASIC Programming, FOXPRO 
Programming  
PASCAL Programming, FORTRAN Programming 

 

 األنشطة التدريسية
 المادة، المرحمة، القسم، الكمية 
 تربية لمعموم الصرفةال،الحاسبات،معمارية،الثالثة 
 المادة، المرحمة، القسم، الكمية 
  الصور،الرابعة،الحاسبات،التربية لمعموم الصرفةمعالجة 
 تطبيقات الحاسوبية،ماجستير،التاريخ،كمية التربية 
 االول،الحاسبات،كمية عموم الحاسبات والرياضياتتطبيقات الحاسوبية، 
 عموم السياسيةال، االول،الحاسبات،كمية اساسيات الحاسبات 
 عموم الحاسبات والرياضيات،الثاني،الرياضيات، كمية تحميل نظم وقواعد بيانات 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 



 عدد الطالب الدكتوراه 
 

 البحوث المنشورة
 A performance Based Comparative Encryption Technique For Image and Video 

For Mobile Computing 
 CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM USAGE IN 

IRAQ 
 Face Extraction And Recognition Technique Using Principal Component 

Analysis(PCA) Algorithm :AN Attendance System 
 Advance Algorithmic Approach to Quality Analysis of Indian Basmatic Rice Using 

Digital Image Processing 
 Applying First Order Filter into Digital Images 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  8كتاب 
  7كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة 
  والرياضيات والحاسوب تجسيد حقيقي لمتكامل المعرفي،مركز نون لمبحوث والدراسات تطبيقات عموم االحصاء

 7389المتخصصة،
  7389،في مجموعة مدارس االوائل،الندوة التعريفية بتطبيق مدارس االوائل 
 7389وحدات التوليد الكيربائية في العراق بين الواقع والطموح ،كمية اليندسة الميكانيكيةو 
 7389، السنةدىوك ، مكان االنعقادالعموم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعميم المعاصر  مؤتمر  
 ،7388الواقع المعززواالفتراضي وعالقتو مع العالم الحقيقي،المنتدى العممي واالدبي 
 ،7388رسائل الى التعميم من وجية نظر اكاديمي متميز،كمية التربية االساسية 



  7388كمية التربية االساسية، والمجتمع من وجية نظر اكاديمية،دراسات متنوعة في البيئة 
 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل

 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية 
  7378-7373كتب شكر من الوزير ، رئيس الجامعة وعميد كمية التربية لمعموم الصرفة في 
  7389دورة النشر الرصين، 
 7389دورةتصميم بوسترات باستخدام ادوبي فوتوشوب، 
 دورة اساسيات البرمجة بمغة الماتالب وواجيات المستخدم الرسومية ، 
 دورة تدريبية في اسس بناء وشيفرة البرمجيات 
 7388دورة سالمة المغة العربية التأىيمية 
  8998االنكميزية التأىيمية دورة كفاءة المغة 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 في يوم ثقافي والذي اقيم بقسم عموم الحاسوب شكر وتقدير 
 شكر وتقدير من السيد العميد بمناسبة اليوم العالمي لمسمع ومكافحة التدخين 
 الدولي تثمينا لمجيود والمشاركة الفاعمة في فعاليات المؤتمر العممي شكر وتقدير من نقابة االكاديمين العراقيين 

 االول
 شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة تثمينا لمجيود المبذولة في المجان االمتحانية 
 لكل القائمين عمى قيادة وادارة جامعة الموصل شكر وتقدير من معالي الوزير 
 انتياء ميامومن السيد العميد بمناسبة  شكر وتقدير 

 
 
 


