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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من فترة  ال الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

/ابن للعلوم الصرفة  كلية التربية 1

 الهيثم

 2019 – 1993 بغداد

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1998 مبادئ الحاسوب علوم الحياة 1

 2004 برمجة علوم الحاسبات 2

 2019 – 2005 رسوم الحاسوب علوم الحاسبات 3

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة وظيفةال ت

قسم علوم  –كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  معيدة 1

 الحاسبات 

1993 - 1997 

قسم علوم  –كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم  تدريسية 2

 الحاسبات

1998 – 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات : المؤتمرات خامسا 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) بحث / بوستر حضور(
/ابن للعلوم الصرفة  كلية التربية 2010 التعليم االلكتروني 1

 الهيثم )قسم الحاسبات(

ف على مشاريع الطالب ااشر

 العلمية

مر العلمي المؤت 2

الموسوم" الليزرات 

والمواد 

المتقدمة:التكنولوجيا  

 والتطبيقات"

قسم هندسة المواد/الجامعة  2011

التكنولوجيا ومعهد الليزر للدراسات 

 العليا/جامعة بغداد

 حضور

"دور المكتبة  3

االفتراضية في تطوير 

 البحث العلمي"

جامعة بغداد على قاعة السيد الشهيد  2012

 الحكيم

 ورحض

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2013 "التجارة االلكترونية" 4

 الهيثم

 حضور

المؤتمر الوطني  5

لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت تحت 

شعار"المعلوماتية 

واالتصاالت طموحنا 

لجودة الخدمات 

 واالبداع"

جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزمي  2013

والهيئة العراقية للحاسبات 

والمعلوماتية وجامعة النهرين كلية 

 هندسة المعلومات

 حضور

محاضرة بعنوان  6

"برنامج تطوير المالكات 

التدريسية في الجامعة 

 االمريكية اللبنانية"

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2014

الهيثم على قاعة الدكتور المرحوم فهد 

 علي الجبوري

 حضور

ندوة بعنوان"الحوسبة  7

ومستودعات  ةالسحابي

 المعرفة"

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2014

 الهيثم قسم علوم الحاسبات

 حضور

ثقافة التعامل في الحرم  8

 الجامعي

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2016

الهيثم على قاعة الدكتور المرحوم فهد 

 علي الجبوري

 حضور

االعجاز اللغوي والعلمي  9

 في القران الكريم

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2016

الهيثم على قاعة الدكتور المرحوم فهد 

 علي الجبوري

 حضور

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ادارة البانات الدائمة في  10

 التطبيقات المزعومة

2017 

 

 

 

 

 

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن 

 الهيثم قسم علوم الحاسبات

 حضور

 

 

 

 11 Ibn –Al-Haitham 

1
st
 International 

Scientefic 

Conference 

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2017

 الهيثم قسم علوم الحاسبات

 مشاركة

استخدام المنصات  12

التعليمية والمصادر 

المفتوحة في التعليم 

 االلكتروني

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2017

 الهيثم قسم علوم الحاسبات

 حضور

13 Google scholar 

and smart mail 

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2017

 الهيثم قسم علوم الحاسبات

 حضور

14 Multi-document 

summarization 

كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن  2019

 الهيثم قسم علوم الحاسبات

 مشاركة

15 Internet of things 2019  كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن

 سباتالهيثم قسم علوم الحا

 حضور

16 The dark web 2019  كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن

 الهيثم قسم علوم الحاسبات

 حضور

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 اشراف على مشاريع التخرج لطلبة

 المرحلة الرابعة 

اشراف وتقويم طلبة المرحلة الرابعة اثناء 

 فترة التطبيق
ة لطلبة اشراف على المشاريع العملي

  المرحلة الثالثة لمادة رسوم الحاسوب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سابعا 

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

تحديد افضل مسار ديناميكي باستخدام الشبكات  1

 العصبية

/ابن صرفة للعلوم ال كلية التربية

 الهيثم لحاسبات

2005 

 2010 الجامعة المستنصرية مقارنة لثالث محوالت متعامدة بتشفير نص و صورة 2

3  

Transmuted of Rayleigh Distribution 

with Estimation and Application on 

Noise Signal 

 

 

Journal of Physics: 

conference Series 

2017-

2018 

   

 

 ب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.: كتثامنا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

/ ابن  للعلوم الصرفة عمادة كلية التربية كتاب شكر وتقدير 1

 الهيثم

1999 

/ ابن  للعلوم الصرفة عمادة كلية التربية كتاب شكر وتقدير 2

 الهيثم

2001 

/ ابن  للعلوم الصرفة عمادة كلية التربية كتاب شكر وتقدير 3

 الهيثم

2010 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 4

 الهيثم

2012 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 5

 الهيثم

2012 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 6

 الهيثم

2013 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 7

 الهيثم

2013 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 8

 الهيثم

2013 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 9

 الهيثم

2014 



 

 

 

 

 

 

 

لعلوم الصرفة / ابن عمادة كلية التربية ل كتاب شكر وتقدير 10

 الهيثم

2014 

 2014 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 11

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 12

 الهيثم

2017 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 13

 الهيثم

2017 

دة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن عما كتاب شكر وتقدير 14

 الهيثم

2017 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 15

 الهيثم

2018 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 16

 الهيثم

2019 

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  كتاب شكر وتقدير 17

 الهيثم

2019 
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      First,    Scientific Certification: 
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 Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

From –To The (Institute / College) University No. 

1993 - 2019 Ibn Al-Haitham Education College – 

Computer Science Department 

 

Bagdad 1 

   2 

 

     Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

1998 Fundamental of Computer Biologic 1 

2004 Programming Computer Sciences 2 

9120-2005 Graphics Computer Sciences 3 

 

 

 

 

From –To 

 

 

 

 

 

 

Workplace Career No. 

1993-1997 

 

 

 

 

 

Ibn Al-Haitham Education College – 

Computer Science Department 

 

Training Instructor 1 

1998- 2019 Ibn Al-Haitham Education College – 

Computer Science Department 

 

Teaching Staff 2 



 

 

 

 

 

 

 

    Fifth, Conferences which you  participated: 

 

 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بو

ستر 

حض

 ور(

Supervise Projects 

Students Scientific 

Ibn Al-Haitham 

Education College 

2010 Electronic Teaching 1 

Sharing Ibn Al-Haitham 

Education College 

2017 Ibn –Al-Haitham 1
st
 

International 

Scientefic 

Conference 

2 

Attend Ibn Al-Haitham 

Education College 

2017 Google scholar and 

smart mail 

3 

Sharing Ibn Al-Haitham 

Education College 

2019 Multi-document 

summarization 

4 

Attend Ibn Al-Haitham 

Education College 

2019 Internet of things 5 

Attend Ibn Al-Haitham 

Education College 

2019 The dark web 6 

 

   Sixth,   Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

 applications of Supervise 

in the  fourth stageStudents 

schools 

Supervise Projects Students 

fourth stage Scientific 

Supervise Projects Students  

scientific third stage 
 

 

 

 

 Seventh,   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 



 

 

 

 

 

 

 

 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Dynamic Channel 

Assignment Using Networks 

Ibn Al-Haitham 

Education College 

2005 

2  

mparison between A Co

three Orthogonal 

Transformations by 

Ciphering text and picture 

 

 

Mostansiria  –Al 

University 

 

2010 

3  

Transmuted of Rayleigh 

Distribution with Estimation 

and Application on Noise 

Signal 

 

Journal of Physics: 

conference Series 

2017-2018 

 

     Eighth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

1999 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  1 

2001 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  2 

2010 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  3 

2201 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  4 

2201 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  5 

3201 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  6 



 

 

 

 

 

 

 

3201 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  7 

3201 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  8 

4201 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  9 

4201 Ibn Al-Haitham Education 

College 

onAppreciatiThanking and  10 

4201 The Ministry Of Higher 

Education 

 

AppreciationThanking and  11 

2017 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  12 

2017 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  13 

2017 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  14 

2018 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  15 

2019 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  16 

2019 Ibn Al-Haitham Education 

College 

AppreciationThanking and  17 
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