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 الشهادات

 ت الشهادة االكاديمية الجهة المانحة السنة

الهندسةالجامعة المستنصرية/كلية  2010  1 بكالوريوس هندسة كهربائية 

واتصاالت كماجستير هندسة االلكتروني الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة 2016  2 

 

 اللغات 

 محادثة كتابة و قراءة درجة االجادة اللغات ت

 نعم نعم جيد جدا العربية 1

 نوعا ما نعم جيد االنكليزية 2
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 برامج الحاسوب واالنترنت

 ت اسم البرنامج الكفاءة مالحظات

 1 مايكروسوفت اوفس جيد جدا جميع االصدارات

 Mat lab 2برنامج  جيد 

 3  االلكتروني استخدام االنترنت وااليميل جيد 

 

 الدورات والشهادات

دورة طرائق التدريس اقيمت في كلية االسراء الجامعة بالتعاون مع مركز تطوير المالكات بتاريخ  .1

2016/11/10. 

التي  (19011:2011المواصفة القياسية الدولية ايزو  )المدقق الداخليالمشاركة في دورة تدريبية .2

 .3-2017/2/5بتاريخ  االسراء الجامعة اقيمت بكلية

التي اقيمت ( ISO 17025المشاركة في دورة تدريبية )جودة المختبرات على وفق المعيار الدولي  .3

 .2017/3/30بتاريخ  بالكلية التقنية االدارية /بغداد

ممارسات المختبر الجيد  GLPالمشاركة في دورة تدريبية )توصيف االدلة الموضوعية لمعايير ال  .4

 .3-2017/5/5بتاريخ  االسراء الجامعة (التي اقيمت بكلية والتصنيف الوطني

(التي  المشاركة في دورة تدريبية )مفاهيم ومبادئ في نظام ادارة الجودة في المؤسسات التعليمية .5

 .23-2017/5/20بتاريخ  االسراء الجامعة اقيمت بكلية

 9001المشاركة في دورة تدريبية )مداخل اساسية  في المواصفة الدولية لنظام ادارة الجودة  ايزو  .6

 .29-2017/5/27بتاريخ  االسراء الجامعة (التي اقيمت بكلية في المؤسسات التعليمية

(التي اقيمت بكليةاالسراء  بناء الطرائق االجرائية والميكانيزمالمشاركة في دورة تدريبية )متطلبات  .7

 .11-2017/6/10بتاريخ  الجامعة

(التي اقيمت  في القياس والمعايرةحساب االتاكدية ل الطرق االحصائيةالمشاركة في دورة تدريبية ) .8

 .20-2017/9/17بتاريخ  جهاز التقييس والسيطرة النوعيةب

)متطلبات واليات تصميم المقرر الدراسي وبناء المتحوى وعرضه المشاركة في دورة تدريبية  .9

 .2017/10/7بتاريخ  االسراء الجامعة بكلية(التي اقيمت  وتقييمه
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 البحوث المنشورة والمقبولة 

 بعنوان : بحوث رسالة الماجستير عدد اثنان (1

a) employing SAD with canny edge Stereo vision distance estimation 

detector  2014سنة. 

b) Stereo Vision Distance Estimation Employing Canny Edge Detector 

with Interpolation Algorithm  2016سنة. 

 AES Cryptography Algorithm Based on Intelligent Blum-Blumتم قبول البحث ) (2

-Shub PRNGsشر في المجلة( قبول الن (Medwell Journals( Journal of Engineering 

and Applied Sciences))  هي من ضمن المجالت العالمية السكوبس(Scopus)  بتاريخ

2017/11/1. 

 Design and Implementation Smart Home Alarm System withالمشاركة بالبحث ) (3

ZigBee transceiver ُّ(المؤتمر الدولي األول للتنمية الُمستدامة )( في الٓمْحٓفُل الِعلميُّ الدَّولي 

 .November 2017  th23- th19مملكة ماليزيا  –جزيرة النكاوي 

 Low cost face camera tracking by using Arduino andالمشاركة بالبحث)  (4

processing)  مؤتمرالسنوي  الثاني في جامعة االمام جعفر الصادق )ع( باسناد المؤسسة  في

 .2017/12/15بتاريخ    IEEE العالمية 

 

 اللجان في القسم

 االمتحانيةاللجنة عضو  (1

 ضمان الجودة واالعتماد االكاديميلجنة عضو  (2

 المختبراتلجنة عضو (3

 االرشاد والتوجيه التربويلجنة عضو  (4
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 مالحظات 

 .2014/11/1كلية االسراء الجامعة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب كمعيد بتاريخ باشرت في  (1

 لمادة مسيطرات   LAB3بقيت في بقيت في مختبر  2016/2/4بعد مناقشة رسالة الماجستير بتاريخ  (2

 رقمية للدراسة المسائية )عملي فقط(لقسم هندسة تقنيات الحاسوب.

قسم القانون الدراسة )الصباحية والمسائية (وبدات اول مادة الحاسبات للمرحلة االولى في  درست (3

 . 2016/3/3محاضرة يوم 

 . 2016/3/19مادة الحاسوب للمرحلة االولى في قسم االعالم وبدات اول محاضرة يوم  درست (4

  2016/3/23مادة الحاسوب للمرحلة االولى في قسم االنكليزي وبدات اول محاضرة يوم  درست (5

 .لمادة الحاسوب رات  قسم القانون واالعالم واالنكليزيقمت باعداد جميع محاض (6

 .2016/11/10واللقب العلمي مدرس مساعد بتاريخ  . 2016/5/25صدر االمر الجامعي بتاريخ  (7

( انتقلت الى قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية عندما تم فتح القسم  2016/2017السنة الماضية) (8

باالضافة مادة الحاسوب لقسم الصيدلة جامعة اوروك الكمال قمت بتدريس مادة المعامل)الورش( 

 النصاب .

 

 

 


