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 ماجستير الدرجة العلمية : 
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 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2018-2008 قسم علوم الحاسبات معيدة 1

  2019 قسم علوم الحاسبات تدريسية 2
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/ ابن كلية التربية للعلوم الصرفة  1
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المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  -
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 السنة محل النشر أسم البحث ت
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التوجيه خوارزمية تطويرية جديدة بمساعدة 

 لمركب في شبكات التفاعل بروتينالمحلي لتحديد ا

Applied Soft 

Computing 

Journal 

2018 

استكشاف نمطي لتعريف المركب في شبكات  2

 بروتين -التفاعل بروتين 

 – المجلة العراقية للعلوم 

 جامعة بغدادكلية العلوم/
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- Research Projects in The Felid of Specialization to The 
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No. Research Title Place of  Publication Year 
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A New Evolutionary Algorithm 

with locally Assisted Heuristic for 

Complex Detection in Protein 

Interaction Networks 

Applied Soft Computing 

Journal 
2018 

2 

Heuristic Modularity for 

Complex Identification in 

Protein-protein Interaction 

Networks 

Iraqi Journal of Science  – 

College of Sciences / Baghdad 

University 

2018 
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