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  :المؤهالت العلمية
 5002دكتوراه علوم حاسبات ،  الجامعة التكنولوجيا: -1

 Design and Implementation of MIMD Algorithm       اسم االطروحة:

Based on Personal Computers. 

 .9111علوم حاسبات، ر ماجستي جامعة النهرين: -2

 .Processing of Numerals in Natural Language Arabic Sentences                                  البحث:اسم 

 .9111علوم حاسبات، بكالوريوس  :موصلجامعة ال -3

 : يةخبرة العملال

(    -2111)كلية التربية للبنات  –جامعة بغداد  -1  

ى االنال  - 2112 /11/11معاون عميد للشؤون العلمية   

11/1/2112    -   2113 /11/12رئيس قسم الحاسبات       
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 .Computer Graphics, Distributed Data Base, 8086 Microprocessors                تدريس المواد اآلتية:     

 ( 2111-2111كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات ) –ردنية الهاممية المملكة اال –عمان  –جامعة الزيتونة  -3

 تدريس المواد اآلتية:    

Introduction to Software Engineering, Operating Systems, Discrete Structures, Information 

Systems, Computer skills. 

 (2111-1111م الحاسبات )قسم علو –العراق  –بغداد  –كلية الرافدين الجامعة  -4

 تدريس المواد اآلتية:    
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AI, Operating systems, C-Language, PROLOG Language, OOP and Algorithm Design, 

Microprocessors, Application Programs. 

 

 (1111-1111قسم علوم الحاسبات ) –كلية التربية ابن الهيثم  –جامعة بغداد  -1

 .Computer Graphics, Basic, C-Language                                                           اآلتية:تدريس المواد     

 (1111-1112قسم هندسة الحاسبات ) –كلية الهندسة  –جامعة بغداد  -6

 .AutoCAD, Microcomputer Programs                                                              تدريس المواد اآلتية:     

 (1112-1111وحدة الحاسبة ) –كلية العلوم  –العراق  –بغداد  –الجامعة المستنصرية  -2
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 :مهاراتال

 لغة عربية ولغة انكليزية.

 

 معلومات أخرى

 .الحصول على العديد من كتب الشكر والتقدير 

  ث تخرج لطلبة الصفوف المنتهية.العديد من بحواالشراف على 

 ( 5002-9111عضو لجنة امتحانية.) 

 (. 5095ية )عضو لجنة تحديث وتطويرالمناهج الجامع 

  ( 5091 -5092عضو ورئيس لجنة علمية، قسم الحاسبات، كلية التربية للبنات.) 

 ( 5092 -5092عضو لجنة وضع اسئلة اختبار اللغة االنكليزية الخاص بالتقديم للدراسات العليا، كلية التربية للبنات.) 

 ( 5092-5095عضو لجنة استحداث قسم تكنولوجيا التعليم والعلوم التربوية.) 

  ،حضور مؤتمر " النص العربي: المضمون، عالمات الترقيم والتنقيط واالخراج الطباعي"، الجامعة اللبنانية، بيروت

 .5092نيسان،  1-1

 ( كليالتجارة االلكترونيةمشاركة في ندوة قسم الحاسوب / ) عنوان  1/95/5092ة التربية للبنات /جامعة بغداد

 (.رونيةمفهوم التجارة االلكتالمحاضرة )

  مشاركة في الندوة العلمية االولى قسم االقتصاد المنزلي/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد " االقتصاد المنزلي وقضايا

 .2/9/5092(، المنزل النانويتكنولوجيا العصر"، عنوان المحاضرة )
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 ورها االساس في طرق التعليم الجامعي" ، جامعة بغداد/ مشاركة في ندوة " مواقع التواصل االجتماعي االكاديمية ود

(، دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر البحوث االكاديميةمركز التطوير والتعليم المستمر، عنوان المحاضرة )

91/95/5092. 

 وحدة امعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ جنفسي واستراتيجيات بناء االنسان"مشاركة في الندوة العلمية "االرشاد ال /

 الديمقراطية واثارها االجتماعية وانعكاساتها على االسرة والمجتمععنوان المحاضرة )/التوجيه واالرشاد التربوي

)،91/9/5092. 

  عنوان  92/2/5092مشاركة في ندوة قسم الحاسوب )االنسانيات الرقمية( / كلية التربية للبنات /جامعة بغداد

 (.نية والرقمنةالعلوم االنساالمحاضرة )

   التعليم الجديد باستخدام تقنيات ).عنوان البحث 91/2/5092-92مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية

Web 2.0.) 

  5092شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة أ.د.عالء عبدالحسين )االستاذ المتميز( بمناسبة عيد المرأة العالمي. 

 ( في الحلقة النقاشية / نهاية عصر القلم/ كلية التربية د القلم امام التقنيات الحديثةهل يصممحاضرة بعنوان )

 .90/2/5092للبنات/قسم الحاسوب 

  ،عنوان المحاضرة  2/99/5092محاضرة الساعة الحرة/تربية بنات/قسم الحاسبات/ جامعة بغدادBiometric 

Technology Applications. 

  التربوية والنفسية )قضايا معاصرة وانعكاساتها على ظاهرة صراع االدوار لدى الشباب( مشاركة في ندوة قسم العلوم

 (.طالبات الجامعة والواقع االفتراضيعنوان المحاضرة ) 20/2/5092/ كلية التربية للبنات /جامعة بغداد 

  عنوان البحث  51/2/5092-52المشاركة ببحث في المؤتمر النسوي العلمي الثاني للمراة والعلوم في العراق

(Design an Educational  System Digital Library.كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد .) 

  ،االدمان عنوان المحاضرة ) 92/99/5092محاضرة الساعة الحرة/تربية بنات/قسم الحاسبات/ جامعة بغداد

 (.االلكتروني

 (.الوكيل الذكيعنوان المحاضرة ) 2/99/5092اد، محاضرة الساعة الحرة/تربية بنات/قسم الحاسبات/ جامعة بغد 

  / 2/95/5092/ كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد/التعليم المستمر، المخدرات الرقميةالقاء محاضرة بعنوان. 

 عنوان  95/2/5092ة للبنات /جامعة بغداد مشاركة في ندوة قسم الحاسوب )العالم االفتراضي الالمتناهي( / كلية التربي

 Augmented Reality  اضرة المح

  عنوان  52/2/5092/ مركز التطوير والتعليم المستمر  5092بحث في ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني الرابع

 (.المراة في ظل بيئة الواقع االفتراضيالبحث )

 امعة بغداد ة للبنات /جمشاركة في ندوة قسم الحاسوب )الجامعات االلكترونية والتعليم( / كلية التربي

 (.تعليم اللغات باستخدام الهاتف النقال)عنوان المحاضرة 92/2/5095

 نسانية ابن رشد الذي اقامته كلية التربية للعلوم اال 2/2/5092-5ر العلمي الدولي لعلوم التربية المشاركة في المؤتم

 (.المعلم الناجح/ عنوان البحث )والتربية للبنات

 ات /جامعة بغداد لتربوية والنفسية )فلسفة في الذكاء االصطناعي( / كلية التربية للبنمشاركة في ندوة قسم العلوم ا

 (.فلسفة الطبيعة في الذكاء االصطناعيعنوان المحاضرة )،  52/5/5092

  دورة تطوير  91/1/5092-92دورة الكوادر القيادية في الجامعات العراقية/ مركز البحوث التربوية والنفسية من

 قيادية.المهارات ال

 الجريمة ،" جرائم االنترنت "،محاضرة ) 5095غداد ،  مشاركة في الندوة العلمية /قسم الحاسبات/تربية بنات/جامعة ب

 .(االلكترونية والقانون
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  عنوان المحاضرة  /5092مشاركة في ندوة قسم الحاسوب )النانوتكنولوجي( / كلية التربية للبنات /جامعة بغداد

 (.لوجيالنانوتكنوتطبيقات )

 5095بنات /جامعة بغداد ات/ علوم بمشاركة في ندوة قسم الحاس/ ( عنوان المحاضرةData Warehouse.) 

  52المشاركة في مؤتمر الصحة النفسية في الجامعات العراقية/ مركز البحوث التربوية والنفسية / جامعة بغداد-

 (.الصحة النفسية للمراهقين تاثير مواقع التواصل االجتماعي علىعنوان البحث )  52/2/5092

  التعليم ) بحثعنوان ال /55/2/5092/ كلية التربية للبنات /جامعة بغداد مؤتمر قسم اللغة العربية مشاركة في

 (.االفتراضي والتعلم عن بعد

 " 95/2/5091"، التقانات النامئةالمشاركة في ندوة قسم الحاسوب/تربية بنات. 

 9/95/5092"،التجارة االلكترونيةربية بنات "المشاركة في ندوة قسم الحاسوب/ت. 

 " 51/99/5091"،السرقة المنظمة للمعلوماتالمشاركة في ندوة قسم الحاسوب/تربية بنات. 

 " 5/2/5091"،انترنت االمياءالمشاركة في ندوة قسم الحاسوب/تربية بنات. 

 " 5091"،اذار وات التواصل االجتماعيتفاعل المدرس الجامعي مع ادالمشاركة في ندوة قسم الحاسوب/تربية بنات 

 " 5091"،اذار الحقائب التعليمية واهميتهاالمشاركة في ورشة عمل قسم الحاسوب/تربية بنات 

 " 5091"،تشرين الثاني الحوسبة وفلسفة العلومالمشاركة في ندوة قسم الحاسوب/تربية بنات 

 " المشاركة في ندوة قسم الحاسوب/تربية بنات  Future’s Classroom 

from Bricks to Clicks ،" ،2019 نيسان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


