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 المعمومات الشخصية
 زينو ناطق عبدالقادر االسم ●

 66/6/0971 المواليد ●

 لعراق، اوصلالم مكان الوالدة ●

 انثى الجنس ●

 عراقية الجنسية ●

 مطمقة الحالة الزوجية ●

 6 عدد األطفال ●

 07716348658 رقم الياتف الجّوال ●

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي ●

 قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل القسم العممي ●

 عموم الحاسوب التخصص العام ●

 شبكات حاسوبية التخصص الدقيق ●



 zenatiq2@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني ●

 https://www.researchgate.net/profile/Zena_Natiq بوابة البحث العممي ●

 https://scholar.google.com/citations?hl=ar&authuser=1&user=xfUG_g8AAAAJ الباحث العممي ●

● ORCID رقم الORCID  (-????-????-رقمًا: ???? 06)يتكون من???? 

 
 
 
 

 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 ، جامعةعموم الحاسوب والرياضياتكمية  عموم الحاسوب 2011 ماجستير ●
 عراق، ال الموصل

 عراق، ال الموصل ، جامعة العموم كمية عموم الحاسبات 1991 بكالوريوس ●

 

 األلقاب العممية
 07/4/6100 مدرس مساعد ●

 01/5/6105 مدرس ●

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 قسم عموم الحاسوب / كمية التربية لمعموم الصرفة 2012 – 2018 لجنة امتحانية عضو ●

المكتبة  عضو ارتباط ●
االفتراضية العممية 

 العراقية

 المكتبة المركزية/ رئاسة جامعة الموصل 2017 – 2020

 

 األنشطة التدريسية
 التربيةكمية ، قسم عموم القران، ولىاال المرحمة ،نظام التشغيل ويندوز ●
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 كمية التربية لمعموم االنسانية، قسم المغة العربية، ثانيةال المرحمة ،مايكروسوفت اوفيس ●

 معمارية الحاسبة، المرحمة الثالثة، قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة ●

 المرحمة الثالثة، قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفةذكاء اصطناعي )عممي(،  ●

 المرحمة الثالثة، قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة، (عملي)مخططات  ●

 فيجوال بيسك )عممي(، المرحمة الثالثة، قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة ●

 المرحمة الرابعة، قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة، (عملي)شبكات  ●

 مة الثانية، قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفةالمرحلغة االنكليزية،  ●

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير ●

 عدد الطالب الدكتوراه ●

 

 البحوث المنشورة
● Implementation of ECG Classification Using Xilinx System Generator 

 ثنائي التعامد 9/7متقطع كفوء نوع  تصميم وتنفيذ تحويل مويجي ●

 طريقة لتقميل الضوضاء الرقطية باعتماد تحويل كونتورلت مع التخمين المتكيف لمستوى الضوضاء ●

● Wavenet-Based Dual-Path Congestion Control Routing Mechanism 

 خوارزمية فتح المسار األقصر واألقل اكتظاظًا أواًل في الشبكات الحاسوبية ●

● Iris Recognition Using 2-D Elliptical-Support Wavelet Filter Bank 

  إيجاد المسار األقل اكتظاظًا في الشبكات الحاسوبية الموجهة باستخدام الشبكات العصبية ●

 
 

 الكتب المؤلفة



 0كتاب  ●

 6كتاب  ●

 تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
● 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL, COMMUNICATION, 

COMPUTER, POWER AND CONTROL ENGINEERING ICECCPCE19 الكلية التقنية ،

 9102، / الموصل الشمالية

المؤتمر العممي الدولي األول لميندسة الكيربائية وااللكترونية: مواكبة التقدم التكنموجي من سمات نيوض ورقي  ●
 6102، الكمية التقنية الشمالية/ الموصل، المجتمع

● Image Processing Theory, Tools and Applications ،6106، تركيا/ استانبول 

جامعة ، المؤتمر العممي الثاني: البحث العممي التطبيقي في التخصصات العممية ودوره في ايجاد الحمول المالئمة ●
 6100، بابل

 

 األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركةتسمسل المؤتمرات من 
 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية ●

-09أساسيات البرمجة بمغة ماتالب وواجيات المستخدم الرسومية، قسم عموم الحاسوب/كمية التربية لمعموم الصرفة،  ●
61/6/6109 

 8/0/6109 لمعموم الصرفة،قسم عموم الحاسوب/كمية التربية أسس بناء وشيفرة البرمجيات،  ●
 5/9/6102-08/8/6102، قسم عموم الحاسوب/كمية التربية لمعموم الصرفةدورة كفاءة الحاسوب )محاضرة(،  ●
 CCNA،69/06/6119دورة اساسيات الشبكات، أكاديمية شبكات الحاسوب  ●
 الدورات التأىيمية ●
 7/01/6109التربية لمعموم الصرفة،  دورة نظام المقررات، كمية ●

 69/4/6108-66سالمة المغة العربية، قسم المغة العربية / كمية التربية لمعموم االنسانية،  ●



 8/2/6108-4دورة كفاءة المغة االنكميزية، كمية اآلداب،  ●
 09/5/6104-5(، مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي، 625دورة طرائق التدريس ) ●

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية ●

●  

 

 الشكركتب 
 0من وزير التعميم العالي والبحث العممي، عدد شكر وتقدير ●
 0شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل عدد ●
 08شكر وتقدير من العميد عدد  ●

 
 
 


