
 السيرة الذاتية والعممية
 

 سراء عبد السالم عبد القادر التوني(اسم التدريسي )ا
 

 مدرسماجستير,
 قسم عموم الحاسوب, كمية التربية لمعموم الصرفة, جامعة الموصل, الموصل, العراق

  

 

 المعمومات الشخصية
 سراء عبد السالم عبد القادر حميدا االسم 
 22/11/1973 المواليد 
 العراق, موصل مكان الوالدة 
 انثى الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوجة الحالة الزوجية 
 3 عدد األطفال 
 077022220 رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 قسم عموم الحاسوب, كمية التربية لمعموم الصرفة, جامعة الموصل القسم العممي 
 عموم الحاسوب التخصص العام 
 معالجة اشارة التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني Esraa.altoni@uomosul.edu.iq 

 بوابة البحث العممي https://www.researchgate.net/profile/Esraa_Abd2 

 الباحث العممي https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=S_Tf7vgAAAAJ 
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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 كمية , جامعة , البمد  2020 دكتوراه 
 الموصل, جامعة  عموم الحاسوب  معالجة اشارة 2001 ماجستير, 

 راقعال 
 الموصل, جامعة  عموم الحاسوب  عموم الحاسوب 1995 بكالوريوس, 

 راقعال 
 

 األلقاب العممية
 1995 مدرس مساعد 
 2012 مدرس 
 عميوتاريخ الحصول  المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 2001 – 1996 المنصب 

2001-2021 
 االساسية كمية التربية

 كمية التربية لمعموم الصرفة
  مكان العمل 2020 – 2020 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 كمية التربية لمعالجات المايكروية المرحمة الثانية لعموم الحاسوبا  
  وانظمة الحاسوب html وتعمم االنترنيت  

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 " استخدام خوارزمية مجمة عموم الرافدينlzw  2003 (,"13(ومجمد )4" والعدد)لكبس الصوت" 



 " 2011" (,24(,المجمد)4",العدد )اعتماد طريقة ميجنة كبس الكالم ب مجمة التربية والعمم" 
 (8تاثير استخدام الطرق الستاتيكية مع التحويل الكنتوري عمى ضغط الكالم" العدد) " مجمة العموم العراقية 

 "2021, "(62المجمد)
 تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
 مؤتمر, مكان االنعقاد, السنة 
 مؤتمر, مكان االنعقاد, السنة 
  

 تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية 
 اساسيات تعمم الماتالب وواجيات الرسومية التأىيمية الدوراتgui ,2018 
  ",2021دورة الثالب" 
 ", 2021دورة تقنية الورقة العممية" 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر



 5شكر وتقدير 
  

 


