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 الخبرات العممية واإلدارية
 مقرر قسم الحاسوب-1 المنصب
 مقرر قسم الحاسوب -2         

2014 –2018 
2020 - 

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل 2019-2017 الجردعضو لجنة  
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل 2020-2017 االرشاد عضو لجنة
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل 2020-2019 المقررات لمكمية عضو لجنة
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل 2019-2018 التقويميةار األسئمة يعضو اخت 
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل      2019–2018  المراقبات التقويمية /جامعة الحمدانية عضو لجنة
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل -2019 لجنة كافل اليتيمعضو 
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل 2019 – 2018 عضو المجنة االمتحانية
 الحاسوب

قسم  -الصرفةكمية التربية لمعموم  -جامعة الموصل 2020 – 2019 عضو المجنة االمتحانية
 الحاسوب

قسم  -كمية التربية لمعموم الصرفة -جامعة الموصل 2020-2019 عضو لجنة االشراف ومتابعة طمبة األقسام الداخمية
 الحاسوب

 

 األنشطة التدريسية
 لتربية لمعموم الصرفة ، الكميةالحاسوب ، القسمرابع المرحمة امنية معمومات عممي، المادة 
 القسم الحاسوب، الكمية لتربية لمعموم الصرفة ،رابع ، المرحمةمعالجة لصور نظري وعممي المادة 
 القسم الحاسوب، الكمية لتربية لمعموم الصرفةثالثعممي، المرحمة  المادة الرسم بالحاسوب ، 



  القسم الحاسوب، الكمية لتربية لمعموم الصرفةثانيالمرحمة  نظري، منهج بحثالمادة ، 

 عمى طمبة الدراسات العميااإلشراف 
 

 البحوث المنشورة
 تمييز األمراض الصدرية باستخدام الشبكات العصبية  
 األذن زييباعتماد تم ةيو يالصفات الح قاتيتطب 
 A hyprid technique for human footprint recognition 
  تصميم خوارزمية هجينية باالعتماد عمى خوارزمية تابو وتقنية كشف سوء( االستخدام عمى بياناتKDD99 10%) 
 Swarm Intelligent Hyperdization Biometric 

 
 
 

 الكتب المؤلفة
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 2018عموم الحاسب والرياضيات  ةالمشاركة في ندوة الواقع االفتراضي وعالقته مع العالم الحقيقي لكمي 

 
 

 النشاطات العممية األخرى
  التطويريةالدورات 
  6/2/2020المشاركة في الورشة التدريبية الخاصة بالتعميم االلكتروني في الجامعة التقنية الشمالية 
  2020-1-9الى  2020-1-8دورة تعميم مستمر بعنوان "تقنيات العمل األكاديمي" لمفترة من محاضر في 
  2019-11-10الى  2019-11-7 دورة تعميم مستمر بعنوان "دورة نظام المقررات" لمفترة منمحاضر في 
  19/11/2019-17المشاركة في دورة برمجيات الكيمياء الحاسوبية لكية النريسة لمعموم الصرفة  
  دورة تعميم مستمر بعنوان "كيفية االستفادة من تقنيات البحث االلكتروني وتطبيقاتEnd -Note وظيفيا"  ومايكروسوفت اوفس

 104في قاعة عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة  2019-4-17لمفترة 
  2019-4-25شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان "مهارات التوظيف وافاق المستقبل" في كمية التربية لمعموم الصرفة في يوم. 
  السنوي والمقام عمى ارض مجمع مددارس األوائدل االهميدة الحضور في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان مجموعة مدارس األوائل األهمية

 .2019-4-22في 
  2-20الدى  19شهادة مشاركة في دورة تدريبية بعنوان "اساسيات البرمجة بمغة الماتالب وواجهات المستخدم الرسومية" لمفترة من-

2019. 
 سددة بالتعدداون مددع المجمددس الثقددافي البريطدداني ورشددة عمددل تحسددين جددودة التعمدديم والحددد مددن ظدداهرة التسددرب مددن المدر  المشدداركة فددي



2019 
  2018شددهادة مشدداركة فددي دورة ضددمان الجددودة واألداء الجددامعي بعنددوان "اليددة تقيدديم األداء الكترونيددا فددي الكميددات لمعددام الدراسددي-

 .2019-10-21الى  20" المقامة في كمية التربية لمعموم الصرفة لمفترة من 2019
 2019-1-9الى  2019-1-8"تقنيات العمل األكاديمي" لمفترة من  دورة تعميم مستمر بعنوان 
  2019-11-10الى  2019-11-7دورة تعميم مستمر بعنوان "دورة نظام المقررات" لمفترة من محاضر في 
  دورة تعميم مستمر بعنوان "كيفية االستفادة من تقنيات البحث االلكتروني وتطبيقاتEnd -Note وظيفيا"  ومايكروسوفت اوفس

 .104في قاعة عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة  2019-4-17لمفترة 
  2018-4-29الى  2018-4-22دورة سالمة المغة العربية الخامسة في كمية التربية لمعموم اإلنسانية لمفترة من 
 2019-4-25وم الصرفة في يوم شهادة مشاركة في ورشة عمل بعنوان "مهارات التوظيف وافاق المستقبل" في كمية التربية لمعم. 
  الحضور في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان مجموعة مدارس األوائل األهمية السنوي والمقام عمى ارض مجمع مدارس األوائل االهمية

 .2019-4-22في 
 2-20الى  19فترة من شهادة مشاركة في دورة تدريبية بعنوان "اساسيات البرمجة بمغة الماتالب وواجهات المستخدم الرسومية" لم-

2019. 
  2018شهادة مشاركة في دورة ضمان الجودة واألداء الجامعي بعنوان "الية تقييم األداء الكترونيا في الكميات لمعام الدراسي-

 .2019-10-21الى  20" المقامة في كمية التربية لمعموم الصرفة لمفترة من 2019
 ت العممية واالشارة الى المصادر باستخدام برنامج المشاركة في ورشة عمل بعنوان "إدارة المقاالENDNOTE المقامة في كمية "

 .2018-12-12الى  11عموم الحاسوب والرياضيات لمفترة من 
  5حضور الدورة المقامة في قسم الرياضيات كمية التربية لمعموم الصرفة بعنوان "الرياضيات البنية، الهندسية ، التطبيق" لمفترة من 

 .2019-11-6الى 
  "حضور الدورة المقامة في قسم الرياضيات كمية التربية لمعموم الصرفة بعنوان "أثر التقنيات الذكية في الكشف عن أنماط التفكير

 .2019-10-24الى  23لمفترة من 
  والتقارير العممية في حضور الدورة المقامة في قسم الرياضيات كمية التربية لمعموم الصرفة بعنوان "األسموب العممي لكتابة األبحاث

 .2019-11-14الى  13مجال الرياضيات" لمفترة من 
  حضور الدورة المقامة في قسم الرياضيات كمية التربية لمعموم الصرفة بعنوان "التقنيات الذكية واثارها في جودة البحوث العممية

 .2019-10-23الى  22باستخدام البرامج الحديثة" لمفترة من 
 مية المقامة في قسم هندسة البرمجيات في كمية عموم الحاسبات والرياضيات بعنوان " برنامج تطوير الطالب في حضور الورشة العم

 .2018-12-13قسم هندسة البرمجيات" في 
  2019-12-2حضور سمنار بعنوان "دور تحميل النظم في بناء البرمجيات" المقامة في قسم الحاسوب بتاريخ. 
  2019-12-4المركبات المخصصة" المقامة في قسم الحاسوب بتاريخ حضور سمنار بعنوان "شبكة. 
  المشاركة باألعمال التطوعية لعمادة كمية التربية لمعموم الصرفة في جامعة الموصل والتبرع وتوزيع سمة رمضانية الى طمبة األقسام

 .2019-5-12الداخمية في جامعة الموصل بتاريخ 
 2019-5-2اليتيم وذلك بجمع أموال أليتام مجمع الخيرات بتاريخ  المشاركة باألعمال التطوعية وكفالة. 
  المشاركة باألعمال التطوعية وحممة التشجير في حديقة قسم عموم الحاسوب في كمية التربية لمعموم الصرفة بجامعة الموصل بتاريخ

24-4-2019. 
  2019المشاركة في المعرض الخيري لكافل اليتيم 
  2019في الجامعة التقنية الشمالية  المدنية وتطبيقاتها الدرونعمل ورشة المشاركة في 



   2019البرنامج الحكومي في الجامعة التقنية الشمالية إلدارةااللكتروني  عمل النظامالمشاركة في ورشة 
  2019المشاركة في فعاليات اليوم الثقافي كمحاضر 
 2019ة لتربية لمعموم لصرفة المشارك في ورشة عمل هندسة التدريب الجامعي الفعال في كمي 
 الدورات التأهيمية 
 16دورة طرائق التدريس   -1
 دورة صالحية التدريس -2

 
 

 عضوية الجمعيات
 جمعية كافل اليتيم لجامعة الموصل 
  

 

 كتب الشكر
 1 الموصل رئيس الجامعة 
 1 رئيس جامعة الحمدانية 
 1 شد المدني نينوىحال 
 1 مكتبة جامعة الموصل 
 13  لمعموم الصرفة جامعة الموصلعميد كمية لتربية 
 1 عميد كمية لتربية لمعموم الصرفة جامعة الحمدانية 

 
 
 


