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 ثانياً : التدرج الوظيفي . ●

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1    

2    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . ●

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

 8771-8772 جامعة النهرين محاضرة خارجية 

 4004-8771     جامعة النهرين مبرمجمساعد  2

 4004-4000 جامعة المنصور االهلية محاضر خارجي 

 4080-4002 جامعة النهرين مدرس مساعد 

 4084-4080 جامعة بيروت العربية مدرس مساعد 

 -4086 جامعة النهرين مدرس 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 4002 معمارية الحاسبة الحاسوب 1

 4040-4089 هياكل متقطعة الحاسوب 2

 4040-4089 نظرية احتسابية الحاسوب 1

 4081 لغة انكليزية الحاسوب 2

 4040-4081 طرائق البحث الحاسوب 6

 4040-4081 البيانات الضخمة الحاسوب .9

 

 

 ( التي أشرف عليها: خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ●

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 Performance Enhancement in Clustering 

Cloud Workload Trace BIGDATA for Cloud 

Data Center 

 2017 الحاسوب

2 BIGDATA Prediction using Clustering 

Algorithm 

 2018 الحاسوب

3 BIGDATA Prediction using Classification 

Algorithm 

 2018 الحاسوب

4 Machine Learning Algorithm for fake news 

detection 

 2019 الحاسوب

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شارك فيها. ●

 حضور عدة مؤتمرات وورش عمل وكورسات تدريبية. ●

 .4004تدريب للسيرفرات المقامة في قطر سنة شهادة السبوعين  ●

 .4081شهادة تدريب في ورشة العمل المتعلقة بمهارات العرض في جامعة سابس عام  ●

 .4081شهادة تدريب في ورشة العمل المتعلقة بكيفية العمل كمجموعة واحدة في جامعة سابس  ●

 .4081دة في جامعة سابس شهادة تدريب في ورشة العمل المتعلقة بكيفية العمل كمجموعة واح  ●

 .4081شهادة تدريب في ورشة العمل المتعلقة بكيفية كتابة االيميل في جامعة سابس  ●

شهادة تدريب في ورشة العمل المتعلقة بكيفية العمل على تدرسي المتعلمكين للحصول على افضل كفاءة في  ●

 .4081جامعة سابس 

في جامعة  ENDNOTEالقاء محاضرة بعنوان "كيفية كتابة المراجع بطريقة اوتوماتيحكية باستخدام برنامج  ●

 .4086قسم علوم الحاسوب، -كلية العلوم-النهرين

 .4089في عام  H-indexالقاء محاضرة بعنوان "كيفية كتابة البحث العلمي وكيفية حساب قيمة ال  ●

 .4089في عام  team viewerبعد باستدام برنامنج ال القاء محاضرة بعنوان "التحكم عن  ●

 .4089في عام  H-indexالقاء محاضرة بعنوان "كيفية كتابة البحث العلمي وكيفية حساب قيمة ال  ●

 .4089قسم علوم الحاسوب،-كلية العلوم-في جامعة النهرين القاء محاضرة بعنوان "ذكاء ومهارت المستخدم ●

 4089المقام في لندن،  WCEلقاءهم  في المؤتمر العالمي مع ا المشاركة ببحثين علميين ●

في جامعة  EndNote ج القاء محاضرة بعنوان "كيفية كتابة المراجع بطريقة اوتوماتيحكية باستخدام برنام ●

 .4081كلية العلوم ، -النهرين

 4081" في عام القاء محاضرة بالجامعة التكنولوجية قسم الرياضيات التطبيقية بعنوان "البياتات الضخمة ●

  جبعنوان "كيفية كتابة المراجع بطريقة اوتوماتيحكية باستخدام برنامورشة عمل تابعة للتعليم المستمر  ●

EndNote 4087كلية العلوم ، -في جامعة النهرين. 

في جامعة  EndNote ج القاء محاضرة بعنوان "كيفية كتابة المراجع بطريقة اوتوماتيحكية باستخدام برنام ●

 .4087كلية العلوم ، -النهرين

 .4087كلية العلوم ، -في جامعة النهرين خطوة في كتابة البحث العلمي " 88القاء محاضرة بعنوان " ●

في الجامعة  EndNote ج القاء محاضرة بعنوان "كيفية كتابة المراجع بطريقة اوتوماتيحكية باستخدام برنام ●

 .4087ة ، قسم العلوم التطبيقي-التكنولوجية

 .4087المنعقد في  اسطنبول،  ICMSالمشاركة ببحث علمي مع القاءه في المؤتمر العلمي الثالث  ●

 4040كلية العلوم،-في جامعة النهرين خطوة في كتابة البحث العلمي " 88القاء محاضرة بعنوان " ●

 

 

 براءات االختراع سابعا : ●

 السنة الدولة المانحة براءة االختراع ت

1    

2    

3    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامناً : األنشطة العلمية االخرى .  ●

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

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

 

 التعليم

 
بحث بعنوان "تمييز تهديدات االيميل" نَشر بالعدد الرابع في المؤتمر العلمي لعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات   .8

CSIT   ،4006االردن. 

بحث بعنوان "تحسين تصنيف الوثائق العربية باستخدام العالقات ذات المعنى مع اجزاء الكالم" نشر بالمؤتمر الرابع  .4

 .4082ر الكناري اسبانيا، عشر للذكاء االصطناعي جز

بحث بعنوان " تحسين تصنيف الوثائق العربية باستخدام العالقات ذات المعنى لقاموس ورد نت للغة العربية" نشر  .1

 .4082، 88في مجلة علوم الحاسوب االمريكية العدد 

لعلوم   WCSITبحث بعنوان " تأثير دمج العالقات ذات المعنى على تصنيف الوثائق العربية" نشر في مجلة  .1

 .4082، 2الحاسوب العدد 

 world Congressبحث بعنوان "تجميع وتقسيم البيانات الضبابية لتحسين اداء مراكز البيانات الضبابية"، مؤتمر  .2

on Engineering :.(WCE 2017) 

 AWN  World Congress onبحث بعنوان "تصنيف الوثائق العربية: تأثير االوزان للعالقات الخاصة ب  .6

Engineering :.(WCE 2017.) 

لتصنيف مرض الشلل  AUCبحث بعنوان " خليط من اختيارات الخصاصئص المبنية على المعلومات المدمجة وال  .9

 .4081Journal of theoretical and Applied Information Technology 98 (1992-8645)الرعاشي: 

تصنيفها الى مجاميع "                                                     بحث بعنوان " تحسين اداء الحسابات السحابية عن طريق .1

97,No. 7,pp2076-2091,2019 ،Journal of theoretical and Applied Information Technology 

 ، 

 IAENGفي التصنيف للوثائق العربية باستخدام خصائص جديدة.  AWNبحث بعنوان :استخدام عالقات قاموس  .7

ernational Journal of Computer ScienceInt vol. 46, No.4K  ،9102  
 AIP Conferenceبحث بعنوان "استخالص خصائص جديد مبينة على االبعاد الكسورية وشبه التباين للصور النسيجية،  .80

Proceedings 2183 (1), 080006 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عاشراً : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . ●

 اسم الدولة تاريخ االنضمام الهيئة العلميةاسم  ت

    

    

 

 احدى عشر : كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. ●

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة او الشهادة ت

 4006 السيد رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير  1

 4081 = (4شكر وتقدير عدد ) 2

 4087 = (1شكر وتقدير عدد ) 3

 4040 = (8شكر وتقدير ) 4

 4081 السيد عميد كلية العلوم (6شكر وتقدير ) 5

 4087 = (9شكر وتقدير عدد) 6

السيد عميد كلية العلوم التطبيقية في  (4( مع كتب شكر عدد )4شهادات تقديرية ) 7

 الجامعة التكنووجية

4087 

 4040 السيد عميد كلية العلوم  (8شكر وتقدير عدد ) 1

 ثاني عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة. ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثة عشر :اللغــات  ●

 عربي             ✔

 انكليزي             ✔

 

 اربعة عشر : المواقع االلكترونية االكاديمية الخاصة بالباحث . ●

   CDملحوظة : يتم تسليم نسخة على   

 الرابط الموقع االلكتروني ت
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0100 
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