انغٍشه انزاحٍو

االعــــــــــــى  :ينى يضٍذ نفخت ييذي
حبسٌخ انًٍـالد 3771:
انحبنت انضًصٍت  :يخضًصت
عـــــذد األًالد 1 :
انذٌـــــــــــبنت  :يغهًت
انخـخـصــص

:

انٌظٍفــــــو

 :حذسٌغٍت

انذسصت انعهًٍت :

عهٌو حبعببث

أعخبر يغبعذ

عنٌاٌ انعًم :

صبيعت بغذاد /كهٍت انخشبٍت نهبنبث  /قغى انحبعببث

انبشٌذ إالنكخشًنً :

muna_majeed@yahoo.com

أًالً  :انًؤىالث انعهًٍت .
الذرجت العلويت

الجبهعت

الكليـــت

الخبريخ

بكبنٌسٌٌط

الخكنىلىجيت

قسن علىم الحبسىة

1551

انًبصغخٍش

الهيئت العزاقيت للحبسببث والوعلىهبحيت

هعهذ الوعلىهبحيت للذراسبث
العليب

2003

ربنٍب ً :انهغــبث .
 العزبيت


ااالنكليزيت

ربنزب ً :انًششًعبث انبحزٍت فى يضبل انخخصص نخذيت انبٍئت ًانًضخًع أً
حطٌٌش انخعهٍى .
ث

أعى انبحذ

3

حوبيت حقىق الطبع ببسخخذام العالهت الوبئيت

2

اخفبء البيبنبث في الولف الصىحي

1

ححذيذ الخاليب الوخخبرة في االسخوبرة

4

اخخزاق النىافذ ببسخخذام البىاببث الخلفيت

5
6
3
4
5

Hiding Multiple Image using

يحم اننشش

انغنت

جبهعت بغذاد/

2003

كليت العلىم/الوجلت العزاقيت
كليت الخزبيت للبنبث

2004

كليت الخزبيت للبنبث

2005

جبهعت النهزين/كليت العلىم

2004

الجبهعت الوسخنصزيت/الوجلت

2012

 Biorthogonal Wavelet Transformالعزاقيت لخكنىلىجيب الوعلىهبث
جبهعت حكزيج/كليت علىم
Image Watermarking Technique
Using Integer Wavelet Transform
Text hiding in 3D object
Data encryption using normal
direction of 3D model
Watermarking in 3D Model Using
Dihedral Angle

2013

الحبسىة والزيبضيبث
هجلت الهنذست والخكنىلىجيب

2012

هجلت كليت الخزبيت للبنبث

2012

الوجلت العزاقيت للعلىم

2011

10

Data hiding in 3D model using
artificial techniques

الوجلت الذوليت للعلىم

2012

والخكنىلىجيب

*انًٌاد انذساعٍت انخً قًج بخذسٌغيب
 -3انخٌاسصيٍبث
 -2ىٍبكم انبٍبنبث
C++ -1
 -4انشعٌو
 -5اينٍت بٍبنبث
 -6يخشصًبث
 -7يعًبسٌت حبعٌة
*انًشبسكت ببنذًساث
 -3دًسة طشائق انخذسٌظ ًانهغت انعشبٍت
*انًشبسكت فً انذًساث بصفت يحبضش
 -3دًسة فً نظبو انخشغٍم windows
-2دًسة فً بشنبيش word
-1دًسة فً بشنبيش Excel
-4دًسة فً بشنبيش PowerPoint
*انهضبٌ انًشبسكت بيب
 -3نضنت االسشبد انخشبٌي
-2انهضنت االيخحبنٍت
-1نضنت االعخالل
-4نضنت حصحٍح انذفبحش
-5انهضنت انعهًٍت
*بحٌد انخخشس انًششفو عهٍيب
1- image segmentation by watershade

2-Image segmentation using region growing
3-Tree data structure
4-Implementation of linked list
5-watermarking in image
6-steganography in image
7-RSA encryption
8-wavelet transform

