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 المعمومات األكاديمية
 مدرس مساعد المقب العممي 
 جامعة الموصلكمية التربية لمعموم الصرفة، عموم الحاسوبقسم  القسم العممي ، 
 عموم حاسبات التخصص العام 
 تكنولوجيا معمومات التخصص الدقيق 
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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 الجامعة  الحوسبة كمية اليندسة قسم في مرحمة الدراسة 1515 دكتوراه
 ماليزيةال ةوجيلالتكنو 

 تكنولوجيا معمومات و عموم حاسبات تكنولوجيا معمومات \عموم حاسبات 2012 ماجستير  ،
 ماليزيا، ة وجيلالجامعة التكنو 

 الموصل،  والرياضيات عموم حاسبات عموم حاسبات 1552 بكالوريوس  ،
 العراق

 

 األلقاب العممية
 2013/5/12 مدرس مساعد 
 عميوتاريخ الحصول  المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مقرر القسم 
 عضو لجنة امتحانية 

2014-2013 
2017-2016 

 قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل
  بارطمة

  1521 – 1520 الخبرة 
2010-2006 

 من المواد في مختمف المراحلعدد تدريس 
  صيانة الحاسبات واالنترنت

 

 األنشطة التدريسية
  1521-1520 التربية لمعموم الصرفةكمية ، ثالثة ، مادة الذكاء األصطناعي 
  1524-1521 التربية لمعموم الصرفةكمية ،  الثانيةعممي ،   قواعد البياناتمادة 
  ، 1551-1550 التربية لمعموم الصرفةكمية ،  االولمادة البرمجة عممي 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 



 البحوث المنشورة
 
 Leaf Image Retrieval Based on Many Types of Queries - International Journal of Advanced Science and Technology- Vol. 29, No. 3, (2020), pp. 
15002 – 15011 

 

  1بحث 
  

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  2كتاب 
  1كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 5th International Engineering Conference IEEE / Erbil /Tishk International University/ 

(23-25)/6/2019 
 

 النشاطات العممية األخرى
  ٩١٠٢دورة حاسبة 
  ٩١١٢دورة شبكات سسكو 
 الدورات التأىيمية  

 ٩١٠٢دوة لغة عربية  -
 ٩١٠٢دوة لغة انكميزية-

 ٩١٠٢دورة طرائق تدريس 
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 



 كتب الشكر
  وتقديرشكر 
 مجموعة من كتب الشكر والتقدير من الوزير ورئيس الجامعة والعميد ورئيس القسم والتفاصيل لدى قسم االفراد 

 
 
 


