
 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

                                           إبراهيمنادية محمد عبد المجيد  ـم :ـــــــــاالســ 

  16/5/1972 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 واحدة دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة :   الديـــــــــــانة

 علوم حاسبات :    صــالتـخـص

 مدرس  :علمياللقب ال

 نيةالثا: الوظيفيةالدرجة 

 جامعة بغداد/ كلية تربية ابن الهيثم:    عنوان العمل

 العمل   :  هاتف

 07707846401:   الهاتف النقال

 nadiamohammed94@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 يوسبكالور

 

 1994 العلوم صدام )النهرين حاليا(

 2004 العلوم بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 -1998 جامعة بغداد كلية تربية ابن الهيثم 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــلما مـــالقس ت

 2002-1998 برمجه علوم الحاسبات 1

 2018-2006 ذكاء اصطناعي علوم الحاسبات 2

 -2018 تقنيات وتركيب الحاسوب علوم الحاسبات 3

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 ور(حض

لكلية  السنويالمؤتمر العلمي  1

/ الجامعة األساسيةالتربية 

 المستنصرية

 ببحث األساسيةكلية التربية  2009

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2004-1998 جامعة بغداد/ كلية تربية ابن الهيثم مبرمج مساعد 1

 2010-2004 جامعة بغداد/ كلية تربية ابن الهيثم مدرس مساعد 2

 -2010 امعة بغداد/ كلية تربية ابن الهيثمج مدرس  3



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

  لجنة امتحانات 

  لجنة ارشاد

  لجنة مشاريع صف رابع

  لجنة علمية في القسم

  لجنة مجلس قسم

 

أو تطوير ا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سابع 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2009 مجلة ديالى/ كلية العلوم قرص الليزر االزرق 1

مجلة األستاذ/ كلية تربية  طريقة جديدة إلخفاء نص بداخل صورة 2
 ابن رشد

2010 

مجلة كلية التربية  فورير ترانسفورم تشفير صوره باستخدام  3

 االساسيه 

2011 

الهندسة شبكه اطار اكثر امنا بالعتماد على جعل لل 4
 .واالطار في مستويات االمانالشبكه  المعمارية  

مجلة معلومات الهندسه 
 وتطبيقاتها 

2014 

المجلة الدولية لعلوم  نظام مقترح الخفاء بيانات )زهرة دوار الشمس( 5

وب والحوسية الحاس

 المتنقلة

2015 

من خالل الجمع زيادة االمن في اخفاء المعلومات  6

 LSB&PRGNبين 

المجلة الدولية لعلوم 

الحاسوب والحوسبة 
 المتنقلة

2016 

مجلة كلية التربية  ثقوب مثقبة , طريقة تعمية مخترعة 7

 االساسية العلوم الصرف

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ت التقدير.و شهادا الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016-2010 السيد العميد 15 1

 2014 السيد رئيس جامعة 1 2

 2014 السيد مساعد رئيس الجامعة  1 3

 2016 السيد وزير التعليم العالي 1 4

 

 ات .ــ:اللغ "تاسعا  

            االنكليزية 

             العربيه 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 
 

 
 

Name:  Nadia Mohammed Abdulmajeed 

Date of Birth:  16/5/1972 

Religion: Muslim 

Martial statues: Married  

No. of children: one 

Specialization: computer science 

Position: two 

Scientific title: teacher 

Work Address: University of Baghdad/ College of education Ibn 

Alhaitham 

Work Phone: 

Mobile:  07707846401 

E-mail: nadiamohammed94@yahoo.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1994 Science Saddam( Alnahrain) B.Sc. 

2004 Science Baghdad M.Sc. 

   Ph.D. 

   Any other 



 

 

 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

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

1998- College of education Ibn 

Alhaitham 

 

University of Baghdad 1 

   2 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

1998 programming Computer science 1 

2006-2018 Artificial intelligent Computer science 2 

2018- Computer organization Computer science 3 

 

From -To Workplace Career No. 

1998-2004 University of Baghdad/ 

College of education Ibn 

Alhaitham 
 

 

assistance programmer 

 

1 

2004-2010 University of Baghdad/ 

College of education Ibn 

Alhaitham 

 

assistance teacher 

 

2 

2010- University of Baghdad/ 

College of education Ibn 

Alhaitham 

 

Teacher 3 



 

 

 

 

 

 

 

   Fifth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بوست

ر 

حضو

 ر(

With research college of education 

Alasasia 

2009 First scientific 

conference of  college of 

education Alasasia / 

university of 

Almustansyria 

1 

 

   Sixth,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

 committee Examination  

 committee instruction  

 committee of Project of class 

four  
 A scientific Committee in the 

section  

 

section  
 A board Committee in the 

section  

  

   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 Blue Ray Disk 

 

 

 

Dyala journal/ 

college of scince 

2009 

2 New approach to hide text in 
image 

Alaustath journal/ 
college of education 

Ibn Rushed 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

3 Image stegaongraphy using 
discrete fourier transform 

Journal of the 
college of basic 

education 

2011 

4 Making the NET. Framework More 

Secure Depending on 

Architecture of NET. Framework 

and its Security Levels 

 

Journal of 
information  

engineering and 

application 

2014 

5 Proposed System for hiding 

information (sunflower) 
International Journal 
Of Computer 

Science and Mobile 

Computing 

2015 

6 Increasing Security in 

Steganography by Combining LSB 

and PRGN 

International Journal 
Of Computer 

Science and Mobile 

Computing 

2016 

7 Punch Holes,Invented 

Steganography Method Researchers 
Journal of the 
college of basic 

education  

2016 

 

     Eighth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2010-2016 Alameed 15 1 

2015 chancellor 1 2 

2015 Assistant  

chancellor 

1 3 

2016 Minister 1 4 

 

       Ninth,       languages:     English            Arabic 
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