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 المعمومات الشخصية
 ي مصطفى النعيميكنار محمد سام الثالثي والمقب االسم 
 ٣٢/٠١/٠٧١١ اليوم/الشير/السنة المواليد 
 موصل/ العراق المدينة، البمد مكان الوالدة 
 انثى الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوجة الحالة الزوجية 
 ٤ عدد األطفال 
 ١١١١٠٠٤٠٤٣٧ رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصلكمية التربية لمعموم الصرفة، عموم الحاسوبقسم  القسم العممي ، 
 تحسس نائي/ عموم حاسبات التخصص العام 
 معالجة الصور الرقمية التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني  lamarsafwan111@gmail.com 
 بوابة البحث العممي  https://www.researchgate.net/profile/Kanar_Sami 
 الباحث العممي  https://scholar.google.com/citations?user=75HOntAAAAAJ  
 ORCID رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 11)يتكون من 
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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 كمية ، جامعة ، البمد ---- --- دكتوراه 
 كمية العموم جامعة  كمية ، جامعة ، البمد _معالجة الصور حاسبات  ٣١١٣ ماجستير

 الموصل العراق
 امعة جكمية العموم  كمية ، جامعة ، البمد حاسبات ٠٧٧٧ بكالوريوس

 العراقالموصل 
 

 األلقاب العممية
 ٣٠/٠٠/٣١١٢مدرس مساعد:  المقب العممي 
 ٠١/٧/٣١٠١مدرس   المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 2021 – 2021 المنصب 
  التدريس واالشراف عمى بحوث المرحمة الرابعة والمشاركة في المجان   2021 – 2002 الخبرة

 جامعة الموصلوالمؤقتة/ الدائمية 
 

 األنشطة التدريسية
 كمية التربية لمعموم الصرفة حاسبات النظرية االحتسابية المرحمة الثانية 
  كمية التربية لمعموم الصرفة عممي حاسباتالمرحمة الرابعة نظم تشغيل 
 / كمية التربية لمعموم الصرفةاقسام الكمية / المرحمة االولى /  تطبيقات الحاسوب 
 كمية التربية لمعموم الصرفةقسم الحاسبات الرابعة / المرحمةانماط /  تمييز 
 /لمعموم الصرفة كمية التربية تطبيقات الحاسوب /ماجستير قسم التاريخ  

 
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 تير حاسبات في جامعة التن باش / تركيااالشراف عمى طالبة ماجس  الماجستير 



 عدد الطالب الدكتوراه 
 

 البحوث المنشورة
 

 
 Embedding Data In Personal Image By Using Mosaic Image  

 Noval multi-cover steganography using remote sensing image and general 
recursion neural cryptosystem. 

 لتصنيف االمثل لمعطيات التحسس النائي باستخدام التعميم الموجع وغير الموجو لمشبكات ابعصبيةا 
 يةالنص ئلفي اخفاء الرساالفضائية ستخدام خواص البيانات ا 

 
 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل

 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
  2020آذار  9-7دورة ماتالب 
  ٣٠/٢/٣١٠٧الصرفة/ /كمية التربية لمعموم معايير االستالل في البحث العممي 
  ٣١٠٧ايار  ٠٢الصرفة/  التربية لمعمومالثقافي / كمية  اليوم 
   كمية عموم الحاسوب  /والحاسوب تجسيد حقيقي لمتكامل المعرفيتطبيقات عموم االحصاء والرياضيات

 ٣١٠٧نيسان  ٢١-٣٧ والرياضيات/
 Medical Ethics and Scientific Research in the health institution/16 Dec2018/ 

Dental Specialist Center 
 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل



 

 النشاطات العممية األخرى
 2019 مالبرمجة بمغة ماتالب وواجيات المستخدم الرسو  اساسيات :الدورات التطويرية/ 
 اسس بناء وشيفرة البرمجيات 
 كفاءة المغة العربية  : الدورات التأىيمية 
  دورة طرائق التدريس 

 

 الجمعياتعضوية 
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 ومن العميد في /٣١٠٠في  من رئيس الجامعة االمتحانية وكتب اخرى  : المجان  شكر وتقدير

٣١١٧/٣١٠٠/٣١٠٧ 
  2021-2020شكر وتقدير : من العميد ورئيس الجامعة والوزير عمى التعميم االلكتروني 

 
 
 


