
 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية  السيرة
 

 

 

 

ــ االســ  حميد مجيد عبد الجبار:   ـم ـــــــ

 1974العراق / بغداد  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 اربعة دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

 الرقمية  صورالاستشعار عن بعد ومعالجة :     صــالتـخـص

 يسية تدر  هيئةعضو :      ةــــــالوظيف

 أستاذ الدرجة العلمية :

 ابن الهيثم  -تربية للعلوم الصرفةجامعة بغداد / كلية ال:  عنوان العمل

 0780-191-6114العمل   :   هاتف

 0780-191-6114:    الهاتف النقال

   coedu.uobaghdad.edu.iqihhameed.m.aj@ ،  h.majeed2003@gmail.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1996/ 1995 ابن اهليثم الرتبية للعلوم الصرفة بغداد

 2002 ابن اهليثم علوم الصرفةالرتبية لل بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2007 ابن اهليثم ةالرتبية للعلوم الصرف بغداد

    أخرى

 

mailto:hameed.m.aj@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
mailto:h.majeed2003@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

 

 معي . ثالثاً : التدريس الجا 

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

 اىل االن - 2002 بغداد  ابن الهيثم  –كلية التربية للعلوم الصرفة  1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2013/2014–2009/ 2008 – 2007/2008 حاسبات )المرحلة األولى(  زياءالفي 1

 2012/2013-2011/2012 - 2008/2009 حاسبات )المرحلة الثانية(  الفيزياء 2

-2020/ 2019–2019/ 2018  –2010/ 2009  –  2007/ 2006 دوال معقدة )المرحلة الثالثة(  الفيزياء 3

2020 /2021-2021/2022 

 2017/2018-2015/2016-2014/2015 الرابعة( كيمياء الكم واالطياف )المرحلة  الكيمياء 4

 2018-2017-2016-2004 رياضيات فيزياوية )ماجستير( الفيزياء 5

 2013-2012 ميكانيك كمي )ماجستير(  الفيزياء 6

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 2002-1996 ابن الهيثم / قسم الفيزياء –كلية التربية للعلوم الصرفة  معاون فيزياوي  1

 2007-2002 ثم / قسم الفيزياءالهيابن  –كلية التربية للعلوم الصرفة  مدرس مساعد  2

 2010-2007 ابن الهيثم / قسم الفيزياء –كلية التربية للعلوم الصرفة  مدرس  3

 2020-2010 ابن الهيثم / قسم الفيزياء –كلية التربية للعلوم الصرفة  أستاذ مساعد 4

 الى االن - 2020 ابن الهيثم / قسم الفيزياء –كلية التربية للعلوم الصرفة  أستاذ 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 2012 تقنيات اجهزة )ماجستير(  الفيزياء 7

 2014 جستير( وساطة الليزر )مااستشعار عن بعد ب  الفيزياء 8

 ف البصرية )ماجستير( االليا الفيزياء 9

 

2015 

 2018 معالجة صورية )ماجستير(  الفيزياء 10

 2019-2018-2017-2015 رياضيات فيزياوية )دكتوراه( الفيزياء 11

 2022-2021-2020-2018-2016 معالجة صورية متقدمة )دكتوراه(  الفيزياء 12

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، يح طاراال )خامساً:  

 السنــة مـــالقس أو الرسالةاألطروحة  اسم ت

1 Study of Lossy Compression Attack on the Least Significant Bit Steganography. 2017 الفيزياء 

2 3D Image Tomography 2017 الفيزياء 

3 An Analytical Study of Earth Cover Temperature with respect to its Salinity 2018 الفيزياء 

4 Color Spaces and the Steganography 2019 الفيزياء 

5 Changing in the Baghdad’s Land Cover for the Late 30 years 2020 الفيزياء 

6 Iraqi Marshes before and after 2018 2020 الفيزياء 

7 The Effect of Using Different Kernels in ICA on the Classification Accuracy of 

Multispectral Image 
 2021 الفيزياء

8 A Study of Alshoayga Marsh's Digital Elevation Model by Means of GIS and 

Remote Sensing Methods 
 2021 الفيزياء

9 A Study of Urban Change in the City of Mahmoudiya for the Last Three 

Decades by Means of Remote Sensing Techniques and Geographic Information 

System (GIS) 

 2022 الفيزياء

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 انعقادها مكان  ة  ــالسن عنوان لا ت
 وع المشاركة ن

 ) بحث / بوستر حضور( 

 2011 الول للفيزياء  المؤتمر العلمي ا 1
–للبنات  كلية العلوم

 جامعة بغداد 
 بحث 



 

 

 

 

 

 

 

2 
المؤتمر العالمي االول لتقانات االستشعار عن بعد  

 ومعالجة الصور الرقمية  
2012 

  العلوم جامعةكلية 

 بغداد 
 بحث 

 2017 العلمي الدولي األول  المؤتمر 3
التربية للعلوم   كلية

 الصرفة ابن الهيثم 

رئيس لجنة تحضيرية  

 بحث  /

4 TMREES18 International Conference 2018 Beirut - Lebanon  بحث 

5 TMREES18 International Conference 2018 
 
 Athens, Greece  

 

 بحث 

6 
TMREES19 International Conference 

 
2019 Beirut, Lebanon  بحث 

7 
TMREES19Gr International 

Conference 

 

2019 Athens, Greece حث ب 

8 
TMREES20Gr International 

Conference 

 

2020 Athens, Greece  بحث 

9 
TMREES21Gr International 

Conference 

 

2021 Athens, Greece  بحث 

10 
2nd International Scientific 

Conference of the Iraqi Laser Society 

(ISCILS-2021) 

2021 Iraq, Baghdad 
عضو لجنة تحضيرية  

 ث بح /

11 
TMREES 22 Gr International 

Conference 

 

2022 Athens, Greece  بحث 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  عضو جملس قسم

  عضو جلنة علمية

  اجملالت العلمية ةملركزية العتماديعضو اللجنة ا

  عضو هيئة حترير

  رئيس قسم احلاسبات

 

 التعليم.أو تطوير جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  يفشروعات البحثية ثامنا: امل 

No. Research Title Place of  Publication Year 



 

 

 

 

 

 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 والدولية.ات العلمية احمللية اهليئعضوية  :تاسعا 

 هرين للعلماء العراقينيعضو مجعية الن     ✓

 ليزر العراقيةعضو مجعية ال    ✓

 

 .شهادات التقديرواجلوائز  الشكر،كتب عاشرًا:  

 ت
اجلائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير
 السنة اجلهة املاحنة

 2017،2018 والبحث العلمي وزير التعليم العالي كتاب شكر 1

 2017،2018،2019 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2019-1999 ابن الهيثم –الصرفة   عميد كلية التربية للعلوم كتاب شكر 3

 2017 جامعة تكريت –عميد كلية التربية  كتاب شكر 4

 2018،2019 جامعة واسط –عميد كلية العلوم  كتاب شكر 5

 2017،2018،2019 عة بغدادجام –عميد كلية العلوم  شهادة تقديرية  6

 2017 ة الجامعة العراقي –كلية التربية للبنات  عميد شهادة تقديرية  7

 2011 جامعة بغداد –عميد كلية التربية للبنات  شهادة تقديرية  8



 

 

 

 

 

 

 

9 
  –كلية التربية للعلوم الصرفة  –رئيس قسم الحاسبات  شهادة تقديرية 

 الجامعة المستنصرية
2012 

 .أو املرتمجة لكتب املؤلفةا: حادى عشر 

 نشرسنة ال أسم الكتاب ت

1 Laser Fundamental and Technology 2018 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 االنكليزية  ✓

 العربية ✓

 

 

 

 . CD                            *Note: - Make a copy on CDترفق نسخة الكترونية على **


