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 المعمومات الشخصية
 هناء فتحي محمود  االسم 
 2861 المواليد 
 موصل  –عراق  مكان الوالدة 
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 عراقية الجنسية 
 عزباء الحالة الزوجية 
 اليوجد عدد األطفال 
 76627376745 رقم الهاتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 قسم عموم الحاسوب، كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة الموصل القسم العممي 
 عموم الحاسوب التخصص العام 
 ذكاء اصطناعي التخصص الدقيق 
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 بريطانيا،  مدرسة العموم ،جامعة لفبرا  ذكاء اصطناعي  2020 دكتوراه 
 كمية عموم الحاسوب والرياضيات ، جامعة الموصل، العراق  ذكاء اصطناعي 1772 ماجستير 
 كمية العموم ، جامعة الموصل، العراق عموم حاسوب 2885 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 1777 مدرس 
 1772 مدرس مساعد 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل  التاريخ  المنصب 
  مكان العمل  الخبرة 

 

 التدريسيةاألنشطة 
  تدريس مواد في اختصاص عموم حاسوب في جامعة لفبرا وجامعة دي مونت فرت وكمية ستوكبورت في بريطانيا

 و لغات البرمجة مثل انظمة الحاسوب ، 
  قمت بتدريس  في قسم عموم الحاسوب كمية التربية لمعموم الصرفة  جامعة الموصل 
  شبكات الحاسوب -معالجة الصور -االحتسابيةالنظرية  -برمجة –تركيب الحاسبة  –الذكاء االصطناعي- 
  االشراف عمى مشاريع تخرج طمبة الصف الرابع 
  االشراف عمى تطبيق طمبة الصف الرابع 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 اليوجد الماجستير 
 اليوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 بالنسبة لسنة النشرتسمسل البحوث من األحدث فاألقدم 

 



 

 

 الكتب المؤلفة
  2كتاب 
  1كتاب 
  

 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 
 الدورات التأهيمية  
  

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 4شكر وتقدير 
  


