جامعة الحمدانية
السيرة العلمية والذاتية

أوالً  :المعلومات الشخصية:

االسم الرباعي واللقب  :رياض مبارك عبدهللا يونو حنو

الجنس :ذكر

مكان الوالدة :قضاء الحمدانية/قره قوش

تاريخ الوالدة1966/9/19 :

عدد األوالد2 :

الحالة االجتماعية :متزوج
الجنسية :عراقية
عدد سنوات الخدمة 26 :سنة
اللقب العلمي :أستاذ مساعد
الهاتف الجوال:

07701636322

البريد االلكتروني:

الحسابات:

07728431588 /
• riyad_m@yahoo.com
• drriyad_mubarak@uohamdaniya.edu.iq
• dr.riyad.mubarak@gmail.com

• google scholar
https://scholar.google.com/citations?user=Nm5RW1MAAAAJ
• orcid
https://orcid.org/0000-0002-8407-7704
• scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720314
• Moodle
riyad_m@yahoo.com
• ResearchGate
riyad_m@yahoo.com
• google classroom
drriyad_mubarak@uohamdaniya.edu.iq

االختصاص العام:

علوم الحاسبات

االختصاص الدقيق:

معالجة الصور الرقمية

ثانياً  :الشهادات العلمية:
الشهادة

الدكتوراه

الماجستير

البكالوريوس

االختصاص العام

االختصاص الدقيق

علوم الحاسبات

شبكات الحاسبة

علوم الحاسبات

علوم الحاسبات

معالجة الصور
حاسبات

تاريخ التخرج
2003
1997
1989

1

الكلية

الهندسة
العلوم

التربية

الجامعة

كاجاه مادا

كاجاه مادا
الموصل

البلد

اندونيسيا
اندونيسيا
العراق

عنوان رسالة الماجستير:
Simulation and Analysis of Token Bus Protocol in Local Area Network
أطروحة الدكتوراه:
Image data Compression by use of Wavelet Transforms

ثالثاً  .1 :المهام التدريسية (المواضيع):

• معالجة الصور.
• الرسم بالحاسبة و الرسم بالحاسبة المتقدم.
• احتسابية.
• مترجمات.
• شبكات الحاسبة.
• الحاسوب ألقسام كلية التربية للمراحل االول والثاني.
• تركيب الحاسبة.

 .2المواضيع االخرى التي تم تدريسها:

• معمارية الحاسبة.
• الذكاء االصطناعي.
• أنظمة التشغيل  UNIXو .LINUX
• .Trouble Shooting
• كبس البيانات.
• لغة .C++
• لغة الماكينة.
• البرامج التطبيقي  PowerPoint ،Word( Microsoft Officeو )Excel
• MATLAB

رابعاً  .1 :النشاط العلمي:

عدد البحوث المنشورة في :

 .2مناقشة طالب الدراسات العليا

مجالت محلية (عراقية) :
مجالت عالميــــة :
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 .1مناقشة طالبة الماجستير زينب عبد اللطيف رشيد من كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل
بموجب االمر االداري ذي العدد  382/3في .2017/5/18

2

 .2مناقشة طالب الدكتوراه محمد عبد الرزاق محمد من كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل
بموجب االمر االداري ذي العدد  727/3في .2017/10/2
 .3مناقشة طالبة الماجستير سارة احسان بشير من كلية هندسة االلكترونيات/جامعة الموصل بموجب
االمر االداري ذي العدد س 160/في 2017/10/16
 .4مناقشة طالب الماجستير محمد علي محمد علي من كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل
بموجب االمر االداري ذي العدد  294في .2018/9/26

خامساً  :المواقع االدارية األكاديمية:

 .1رئيس اللجنة االمتحانية الصباحية في جامعه الموصل /كلية التربية/قسم علوم الحاسوب.
 .2رئيس اللجنة االمتحانية المركزية جامعة الموصل/كلية التربية الحمدانية.
 .3رئيس اللجنة االمتحانية جامعة الحمدانية/كلية التربية /قسم علوم الحاسوب.
 .4رئيس اللجنة العلمية جامعة الحمدانية/كلية التربية /قسم علوم الحاسوب.
 .5رئيس أو عضو في الكثير من اللجان في الجامعة منها لجنة جلب الوثائق واالضـابير الشخصـية مـن الحمدانيـة
بعد تحريرها ولجنة تأهيل وأعمار جامعة الحمدانية.
 .6رئيس قسم علوم الحاسوب  /كلية التربية  /الحمدانية منذ  2011/12/18ولحد .2018/10/15
 .7معاون العميد للشؤون االدارية وكالة  /كلية التربية  /الحمدانية من 2015/7/13ولحد . 2017 /1/16
 .8أمين سر الجامعة منذ  2015/9/30ولحد .2016/10/18
 .9وكيل مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية المالية من الفترة .2016/1/12-2
 .10وكيل مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية المالية من الفترة – 2018/5/28ولمدة اسبوع واحد.
 .11رئيس قسم مركز الحاسبة االلكترونية فـي رئاسـة جامعـة الحمدانيـة منـذ  2018/10/16بموجـب االمـر االداري
المرقم  422في  2018/10/15ولحد االن.
 .12رئيس قسم الجغرافيا  /كلية التربية  /الحمدانيـة منـذ  2019/5/20بـاألمر االداري المـرقم  1529/2فـي /5/21
 2019الى الفترة  2019/8/19بموجب االمر االداري المرقم  2526/2في .2019/8/20
 .13عميــــــد كليــــــة التربيــــــة و كالــــــة مــــــن  2017/2/1ولحــــــد  2019/11/5بموجــــــب االمــــــر الجــــــامعي المــــــرقم
/1/2ق/موارد .2471/ومنها االمر الوزاري المرقم م ر د /خ 179/في .2018/9/9
 .14عضـــو فـــي لجنـــة الخبـ ـراء لتخصـــص الحاســـبات لكليـــات التربيـــة بموجـــب االمـــر الـــوزاري المـــرقم  3495فـــي
.2019/8/29
 .15عض ـو فــي لجنــة تــدقيق نشــر البحــوث العلميــة ف ـي المجــالت العالمي ـة الرصــينة ضــمن مســتوعبات ســكوباس
وكال ريفيت في جامعة الحمدانية بموجب االمر االداري المرقم /1/2موارد 2144/في .2019/9/23
 .16عضو في لجنة متابعة وتنفيذ فقرات تحسين جودة التعليم في جامعة الحمدانية بموجـب االمـر الجـامعي المـرقم
/1/2ق/موارد 2150/في .2019/9/23
 .17انهــاء تكليــف مــن منصــب عميــد كليــة التربيــة وكالــة بموجــب االمــر الجــامعي المــرقم /1/2ق/مـوارد 2471/فــي
.2019/11/5
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 .18تخويل بتسيير وادارة كلية التربية بموجب االمر الوزاري المرقم م و د/خ 46/في  2019/12/9واالمر الجامعي
ذي العدد /1/2ق/موارد  2774/في  2019/12/15واالداري المرقم  4787/2في .2019/12/18
 .19مســؤول قســم الحاســبة االلكترونيــة بموجــب االمــر الجــامعي المــرقم /1/2م ـوارد 2019/والمعطــوع علــى االمــر
الــــــوزاري المــــــرقم ق 3642/4/4/فـــــــي  2019/11/14واالمــــــر االداري المـــــــرقم /1/2ق/مــــــوارد 2852/فـــــــي
.2019/12/18
 .20عضــو فــي لجنــة توزيــع الــدرجات وفــق نظــام المقــررات بموجــب االمــر االداري المــرقم /1/2ق/مـوارد 2859/فــي
.2019/12/19
 .21عضــو فــي لجنــة العمــل التطــوعي بموجــب االمــر الجــامعي المــرقم /1/2ق/مــوارد 2901/فــي 2019/12/23
والصادر من جامعة الحمدانية.
 .22عضو في لجنة تقسيم الدرجات للمرحلة االولى والصـادر مـن جامعـة الحمدانيـة بموجـب االمـر الجـامعي المـرقم
/1/2ق/موارد 2890/في .2019/12/23
 .23عضو في لجنة تدقيق الوثائق في رئاسة الجامعة والصادر من جامعة الحمدانيـة بموجـب االمـر االداري المـرقم
/2/2ق 280/في .2020/2/4
 .24عضو في اللجنـة المركزيـة للدراسـات العليـا فـي جامعـة الحمدانيـة بموجـب االمـر االداري المـرقم  858/2/2فـي
.2020/6/8
 .25مــدير تحريــر مجلــة جامعــة الحمدانيــة العلميــة الثقافيــة النصــف ســنوية بموجـب االمــر الجــامعي  900/2/2فــي
 2020/6/17واالمر االداري المرقم  837/7في .2020/7/28

سادساً  :كتب الشكر والتقدير:

 .1الجهود المبذولة لربط شبكة االنترنيت في قسـمي علـوم الحاسـبات والرياضـيات كليـة التربيـة جامعـة الموصـل مـن
السيد عميد كلية التربية ذي العدد  388/3/9في .2006/1/25
 .2رئــيس واعضــاء اللجــان االمتحانيــة مــن الســيد عميــد كليــة التربيــة جامعــة الموصــل ذي العــدد  4271/3/9فــي
.2009/8/11
 .3الجهود المبذولة لمدارس الموهوبين في محافظة نينوى من مدير عام تربية نينوى في .2011/11/22
 .4رئــيس واعضــاء اللجــان االمتحانيــة مــن الســيد عميــد كليــة التربيــة جامعــة الموص ـل ذي العــدد  4798/3/9فــي
.2012/5/28

 .5رئيس اللجنة االمتحانية المركزية كلية التربية جامعة الحمدانية من السيد عميد الكلية وكالـة ذي العـدد 10/3/9
في .2013/1/7

 .6الجهود االستثنائية من السيد رئيس الجامعة ذي العدد  197في .2015/10/19
 .7الجهود المتميزة من السيد رئيس الجامعة ذي العدد  198في .2015/10/19

 .8الجهود المتميزة من السيد رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم  806في .2016/3/2
 .9تثمين جهود من قبل مجلس النواب ذي العدد  364في .2016/5/24
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 .10كتاب الشكر والتقدير الموجه من قبل السيد معالي وزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي بمناسـبة انتهـاء مهمتـه
في إدارة الوزارة ذي العدد  387في .2016/6/1

 .11رئيس اللجنة االمتحانية قسم علـوم الحاسـوب جامعـة الحمدانيـة مـن السـيد عميـد الكليـة وكالـة ذي العـدد 115
في .2016/9/21

 .12امانة أمين سر الجامعة من السيد رئيس الجامعة ذي الرقم  751في .2016/11/3

 .13الجهود المبذولة الستحصال رواتب الموظفين واالساتذة من السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد جامعة الحمدانيـة
ذي العدد  419في .2016/12/12

 .14الجهــود المخلصــة لخدمــه كليــة التربيــة جامعــة الحمدانيــة مــن الســيد عميــد الكليــة وكالــة ذي العــدد  6/7فــي
.2017/1/4
 .15اعضاء اللجان االمتحانية من السيد رئيس الجامعة ذي العدد  1316في .2017/12/6
 .16الجهود المبذولة من خالل حصولنا على تبرعات ومساعدات لتوفير احتياجات الكلية والجامعة مـن السـيد رئـيس
الجامعة الحمدانية ذي العدد  765في .2018/6/12
 .17الجهود المتميزة من السيد رئيس الجامعة ذي الرقم  832في .2018/7/3
 .18الجهود المبذولة لتنظيم واصدار الهويات والباجات من السيد مسـاعد رئـيس جامعـة الحمدانيـة للشـؤون االداريـة
ذي العدد  834في .2018/7/5
 .19الجهــــود المتميــــزة مــــن الســــيد معــــالي وزيــــر التعلــــيم العــــالي والبحــــث العلمــــي ذي الــــرقم م و 1072/34فــــي
.2018/7/11
 .20نشر بحث في المجالت العالمية الرصينة سكوباس من السيد رئيس الجامعة ذي العدد  178في .2018/9/2
 .21شكر وتقدير للحضور في المعرض العلمي الثاني والذي أقامته جامعة الموصل في /29نيسان.2018/
 .22رئيس اللجنة االمتحانية المركزية من السيد رئيس الجامعة ذي العدد  444في .2018/10/17
 .23الجهود المبذولة لبناء وتقدم جامعة الحمدانية من السـيد معـالي وزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي وكالـة ذي
العدد  19024في .2018/12/12
 .24شــكر وتقــدير مــن ادارة مدرســة الطــاهرة االهليــة المختلطـة ال لقــاء محاضــرة لتالميــذ الصــف الرابــع عــن الحاســوب
بتاريخ .2019/2/28
 .25شكر وتقدير مـن عميـد كليـة الصـيدلة للتعـاون مـع تدريسـي فـرع العلـوم المختبريـه والسـريرية فـي اتمـام وانجـا
الحمل ـة التطوعي ـة التوعويــة الطالبيــة تحــت عن ـوان بالمعرفــة والوقاي ـة نرتقــي لصــحة افضــل ذي العــدد  579فــي
.2019/3/26
 .26شكر وتقدير من السادة رئيس جامعة الموصل والحمدانية للمشاركة في اعمال المؤتمر الدولي الذي عقـد يـومي
/13-12اذار 2019/بعنوان (اثار وتراث نينوى عمق الماضي وافاق المستقبل.
 .27شــكر وتقــدير مــن الســيد مســاعد رئــيس الجامعــة للشــؤون العلميــة /جامعــة الحمدانيــة ،للحضـور والمشـاركة فــي
انجــــا المخــــيم الكشــــفي الســــابع (الكشــــاع نمــــاء وانتمــــاء) لعــــام  2019-2018بموجــــب الكتــــاب ذي العــــدد
م/ع 19/168/في .2019/5/13
 .28انجا االمتحان التقويمي من السيد رئيس الجامعة ذي العدد /2ر/م/موارد 1325/في .2019/6/24
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 .29تثمين جهود من خـالل القـاء محاضـرات فـي مجـال اساسـيات الحاسـوب مـن السـيد رئـيس جامعـة الحمدانيـة ذي
العدد /1/2ق/موارد 1026/في /14ايار.2019/
 .30الجهود العلمية من السيد رئيس الجامعة ذي الرقم /2ر/م/موارد 1440/في .2019/7/2
 .31الجهود المخلصة في تقييم ابحاث مؤتمر جامعة الحمدانيـة مـن السـيد مسـاعد رئـيس الجامعـة للشـؤون العلميـة
ذي العدد  353في .2019/9/20
 .32نشر بحث في المجالت العالمية الرصينة سكوباس من السيد رئيس الجامعة ذي الرقم /1/2ق/موارد 2224/في
.2019/10/1
 .33رئيس اللجنة االمتحانية المركزية من السيد رئيس الجامعة ذي العدد /1/2ق/موارد 2456/في .2019/11/4
 .34الجهود المتميزه والحرص المتواصل واالخالص التام في انجاز المهام الموكلة في الخدمات المقدمة في الكـورس
الصيفي المكثف من السيد وكيل عميد كلية التربية/جامعة الحمدانية ذي العدد  3290/8في .2019/11/18
 .35القــاء المحاضـرات االســتثنائية والمكثفــة خــالل العطلــة الصــيفية للعــام الدراســي  2019-2018مــن الســيد رئــيس
جامعة الحمدانية ذي العدد /1/2ق/موارد 2663/في .2019/11/27
 .36تثمــين جهـــود مـــن خـــالل المشــاركة فـــي تقيـــيم البحـــوث فـــي المــؤتمر العلمــي الـــدولي االول للدراســـات الصـــرفة
واالنسانية التي اقامته جامعة الحمدانية للفترة من /21-20تشرين الثاني  2019/بموجب االمر الجـامعي المـرقم
/1/2ق/موارد 2826/في  .2019/12/16من السيد رئيس الجامعة.
 .37الجهود المبذولة في ادارة مجلس الجامعة وتقديم االفضـل فـي خدمـة الجامعـة بموجـب االمـر الجـامعي ذي العـدد
 252/2/2والصادر بتاريخ  2020/2/2من السيد رئيس جامعة الحمدانية.
 .38الجهود المبذولة في استقبال الطلبة الجدد المقبـولين فـي كليـة التربيـة للعـام الدراسـي  2020-2019مـن السـيد
رئيس جامعة الحمدانية ذي العدد  370/2/2في .2020/2/9
 .39تعاون المتواصل مع ادارة مدرسة الطاهرة االهلية المختلطة ذي العدد  24في .2020/2/24
 .40محاضر في الندوة العلمية الموسومة ادارة التطبيقات االلكترونية في التعليم الجامعي من جمعيـة ال ارسـخ التقنـي
العلمية ذي العدد  507في .2020/5/2
 .41خدمــة المجتمــع للجهــود الســاندة والمبــادرة فــي اقام ـة النشــاطات التطوعيــة التــي تقييمهــا جمعيــة الراســخ التقنــي
العلمية ذي العدد  529في .2020/5/18
 .42الجهود المبذولة من قبل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واالقسام والمالكات التدريسية والموظفين مـن معـالي
الوزير ذي العدد  798/2/2في .2020/5/17
 .43التفاني واالخالص في العمل من السيد رئيس جامعة الحمدانية ذي العدد  817/2/2في .2020/5/28

سابعاً  :شهادات وكتب مشاركة ودورات وورش تدريبية:

.1
.2
.3
.4

شهادة مشاركة (عضوا) بناء القدرات في عمان االردن للفترة من .2015/12/16-13
شهادة تثمين للترقية العلمية من السيد رئيس الجامعة في .2018/1/3
دورة الحاسوب (محاضر) كلية التربية/جامعة الحمدانية للفترة من .2018/3/7-5
محاضرة تثقيفيه (مشـرفا) والتـي أقامتهـا وحـدة االرشـاد والتوجيـه التربـوي كليـة التربيـة جامعـة الحمدانيـة بتـاريخ
.2018/12/23
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 .5ورشة عمل بعنوان مهارات كتابة السـيرة الذاتيـة ومقـابالت العمـل (مشـرفا) كليـة التربيـة جامعـة الحمدانيـة والتـي
اقيمت بتاريخ .2019/1/9
 .6المعرض الكشفي اال ول قسم التربية البدنية كلية التربية جامعة الحمدانية والذي اقيم بتاريخ .2019/1/10
 .7ورشة عمل عن النظام االحصائي التي اقامها قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة في .2019/1/31
 .8محاضرة تثقيفيه (مشرفا) والتي اقامها قسم التربية البدنية كلية التربية جامعة الحمدانية بتاريخ .2019/1/10
 .9ورشة الترقيات العلمية جامعة الحمدانية التي اقيمت يوم االربعاء الموافق .2019/2/20
 .10دورة سالمة اللغة العربية (مشرفا) كلية التربية/جامعة الحمدانية للفترة من .2019/3/14-3
ـر) كليــــة التربية/جامعــــة الحمدانيــــة للفتــــرة مــــن -24
 .11دورة التطويريـــة اساســــيات الحاســــوب (مشــــرفا ومحاضـــ ا
.2019/3/28
 .12شهادة مشاركة في الورشة التثقيفية التـي اقامهـا مكتـب نينـوى للمفوضـية العليـا لحقـوق اال نسـان وبالتنسـيق
مع جامعة الحمدانية-كلية االدارة واالقتصاد في  12ايار .2019
 .13شهادة مشاركة في الدورة التدريبية المسومة كيفيـة عمـل حسـابات للتدريسـيين فـي المواقـع والمنصـات العلميـة
العالمية التي اقامها قسم ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي جامعة الحمدانية للفترة .2019 /4/4-3/31
 .14تاييد مشاركة في فعاليات الورشة التدريبية التـي اقامهـا قسـم ضـمان الجـودة فـي رئاسـة جامعـة الحمدانيـة ذي
العدد /90ض ج  2019 /في .2019/12/12
 .15تاييد مشاركة في ورشـة عمـل التـي اقامهـا التعلـيم المسـتمر فـي جامعـة الحمدانيـة وبعنـوان النظـام االلكترونـي
للبريد المركزي يوم االحد الموافق  2019/1/15وبموجب االمر ذي العدد  22ت م في .2019/1/19
 .16تاييد مشاركة في ورشة علميه اقامها قسم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي وبالتعاون مع التعليم المستمر
في جامعة الحمدانية عن البرنامج االعتماد االكاديمي يوم االربعاء الموافق  2019/1/15وبموجب االمر ذي

العدد  24ت م في .2019/1/19

 .17تاييد مشاركة في ورشة علميه اقامتها وحدة الدفاع المدني وبالتعاون مع التعليم المستمر في جامعة
الحمدانية (الدفاع المدني في حياتنا اليومية) يوم االثنين الموافق  2020/1/20وبموجب الكتاب ذي العدد 25
ت م في .2020/1/22

 .18محاضر في الدورة التاهيلية في ط ارئق التدريس الثانية والعشرون المشتركة بين الجامعة التقنية الشمالية

وجامعة الحمدانية للفترة من  2020/5/10ولغاية  2020/5/24بموجب االمر االداري المرقم  3352/59/7في
.2020/6/29

ثامناً  :شهادات تقديرية:

 .1المخيم الكشفي الرابع والذي أقامه قسم الربية البدنية وعلوم الرياضة (الكشاع يتحـدى الصـعاب ر ـم الظـروع )
في كلية التربية /جامعة الحمدانية في .2016/4/2
 .2شــهادة مشــاركة فــي النــدوة العلميــة االولــى لعلــوم الرياضــة (نحــو القمــة فــي االداء واالنجــاز الرياضــي) فــي كليــة
التربية /جامعة الحمدانية من الفترة /10-9اذار .2016/
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 .3المخــيم الكشــفي الخــامس وال ـذي أقامــه قســم التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة (الكشــاع يبنــي الع ـراق) فــي كليــة
التربية /جامعة الحمدانية في .2017/4/5
 .4ورشة تدريبية  Latexالتي أقامتها كلية التربية/قسم الفيزياء (محاضرا) ليوم  -24نيسان.2018/
 .5المخـيم الكشــفي الســادس الــذي أقامــه قســم التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة فــي كليــة التربيــة /جامعــة الحمدانيــة
( الكشاع بالمحبة والسالم يبني الوطن) للفترة من . 2018/3-26
 .6مشـاركة فـي دورتـين تـدريبيتين التــي أقامتهـا كليـة التربيـة  /قسـم علــوم الحاسـوب (مشـرفا ومحاضـرا) مــن 7-5
أذار 2018/وللفتره /14-12أذار. 2018/
 .7مشاركة في دورة (تبسيط االجراءات االدارية وتطوير أساليب العمل ) والتي اقامتها وحدة التعليم المستمر في
كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الحمدانية  /قسم أدارة االعمال للفترة من . 2018/4/19-15
 .8مشاركة بإعمال االسـبوع الثقـافي (االول) تحـت شـعار (بالمحبـة والتعـاون واتعـايش السـلمي نبنـي مجتمعنـا )
والتي اقامتها وحدة التعليم المستمر في كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الحمدانية  /قسم أدارة االعمال للفترة من
. 2018/4/25-22
 .9رئاســة المخــيم الكشــفي الســابع وال ـذي أقامــه قســم التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة فــي كليــة التربيــة /جامعــة
الحمدانية في  2019/5/2بعنوان (الكشاع نماء وانتماء).
 .10دورة (أساسيات الحاسوب ) والتي اقامته وحدة التعليم المستمر في كليـة التربيـة /جامعـة الحمدانيـة للفتـرة مـن
.2019/5/20-12
 .11دورة (أساسيات الحاسوب ) والتي اقامها قسم الحاسوب وبالتعـاون مـع وحـدة التعلـيم المسـتمر (مشـرفا ) كليـة
التربية /جامعة الحمدانية للفترة من /28-24شباط.2019/
 .12دورة (سالمة اللغة العربية ) مشرفا والتي اقامتها وحدة سالمة اللغـة العربيـة ووحـدة التعلـيم المسـتمر (مشـرفا)
في كلية التربية /جامعة الحمدانية للفترة من /14-3أذار2019/
 .13ندوة تعريفية (بوابة العراق االلكترونية للجامعـات العربيـة) (مشـرفا) والتـي أقامهـا قسـم الجغرافيـة بالتنسـيق مـع
قسم التعليم المستمر في كلية التربية /جامعة الحمدانية في -25أذار2019/
 .14مشـــــــاركة فـــــــي الورشـــــــة التدريبيـــــــة (االزمـــــــات والصــــــــدمات النفســـــــية مـــــــا بعـــــــد التهجيـــــــر القســــــــري)
والـــــذي اقامهـــــا قســـــم التعلـــــيم المســـــتمر فـــــي جامعـــ ـة الحمدانيـــــة مـــــع جامعـــــة نينـــ ـوى /كليـــــة الطـــــب فـــــي
/7أذار.2019/
 .15مشاركة في ورشة عمل الموسومة( البرنامج الحكومي لجامعة الحمدانية  2019- 2018والتـي اقامهـا قسـم
ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي جامعة الحمدانية يوم . 2019/2/28
 .16مشــاركة فــي اعمــال المــؤتمر الــدولي بعن ـوان ( اثــار وت ـراث نينــوى عمــق الماضــي وافــاق المســتقبل ) لأليــام
/13/12اذار. 2019 /
 .17شهادة تقديرية من رئاسة الجامعة السـتحداث الدراسـات العليـا بقسـمي التـاريخ واللغـة العربيـة فـي كليـة التربيـة
بتاريخ .2020/1/27
 .18شهادة شكر وتقدير للجهود المبذولة في اقامـة الورشـة االلكترونيـة الموسـومة التعلـيم االلكترونـي المحاضـرات
الصوتية والفيديوية المقامة افتراضيا يوم السبت الموافق  2020/4/18من السيد رئيس جامعة الحمدانية.
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:البحوث داخل العراق

: البحوث: ًتاسعا

1. Anew Newton-Wavelet Algorithm to Solve Non-Linear Equations (2006).
2. Wavelet Methods used to Solve System of Linear Equations (2006).
3. A new Algorithm To Encryption and Compression Image Data File (7/9/2009).
4. Build A New Block To Solve A System Of Linear Equations Using S-Function (2011).
5. Write Identification of Arabic Handwriting using Contourlet Transform and Neural
Network (7/11/2012).

:البحوث خارج العراق
1. Mathematical Models of Peer to Peer Networks for Stream IPTV Transmission. The
9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and
Technologies, DESSERT’2018 24-27 May, 2018, Kyiv, Ukraine.
2. Reduceing Color from Data Image File Using the Modification Thresholoding
Algorithm (2016).
3. System Life Cycle (Unpublished, 1988).
4. Simulation & Analysis of Token Bus Protocol in Local Area Network, Format, Vol 1,
No. 2, Juli, 1999, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer,
Yogyakarta, Indonesia.
5. Two Competing Methods to Solve Sparse Linear Equations, a paper presented to the
1st International Seminar on Numerical Analysis in Engineering, University of North
Sumatra Medan, March 2-3, 2000, Indonesia..
6. A Comparison of Three Common Methods to Solve Sparse Linear Equation,
Department of Electrical Engineering, Gadjah Mada University, Yogyakarta,
Indonesia, Lokakarya Komputasi dalam Sains dan Teknologi Nuklir XII, 4-5 Juli,
2001, PPTN BATAN, Pasar Jumat, Jakarta Selatan.
7. Solving Stiff Two Point Boundary Value Problems by Use of Shooting Method, a
paper presented to the 2ND International Seminar on Numerical Analysis in
Engineering (NAE2001), University of North Sumatra Medan, March 14-15, 2001.
8. Application of the Task Technology Fit Model to Evaluate the Implementation
Electronic File Tracking Prototype. 2018 IEEE International Conference on Smart
Instrumentation, Measurement and Application, ICSIMA 2018 11 April 2019, Article
Number 8688772.

: تقييم الرسائل واالطاريح والبحوث:عاشرا
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.1تقييم رسالة الماجستير كقارىء اول بعنوان اختيار الميزة باستخدام طريقة مقترحة بين امثلة اسراب الجسيمات
الثنائيــة وتقنيــة المعلومــات المتبادلــة الضــبابية مــن جامعــة الموصــل كليــة علــوم الحاســبات والرياضــيات بموجــب

الكتاب المرقم 7س 99/في .2019/6/10
 .2تقي ـيم رســالة الماجســتير كقــارىء اول بعن ـوان بنــاء نمــوذج برمجــي للحوكمــة عبــر جهــاز النقــال مــن جامعــة
الموصل كلية علوم الحاسبات والرياضيات بموجب الكتاب المرقم 7س 188/في .2019/10/31
 .3تقيـــيم البحـــث المقـ ـدم للنشـــر فـــي المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي األول للدراســـات الصـــرفة واإلنســـانية  -جامعـ ـة
الحمدانية 2019بعنوان التوجهات نحو رقمنه المناهج العراقية .
 .4تقييم البحث المقدم للنشر في المؤتمر العلمي الدولي األول للدراسات الصرفة واإلنسانية  -جامعـة الحمدانيـة
 2019بعنوان
Design intelligent prediction system used DT and GBDT for
"For recasting currency exchange rates
 .5تقييم بحث جامعة الموصل/لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية للبحث الموسوم
Cuckoo Search Algorithm Based Feature Selection in Image Retrieval
System.
ذي ذي العدد /215ترقيات  86/في 2019/12/31

 .6تقييم بحث جامعة الموصل/لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية للبحث الموسوم
Digital Video Watermarking Methods Using DCT and SVD
ذي العدد /215ترقيات  86/في .2019/12/31
 .7تقييم بحث جامعة واسط عمادة كلية الطب للترقيات العلمية للبحث الموسوم
An Adaptive Intrusion Detection System by using Decision Tree
ذي العدد ت س 2في .2020/2/16
 .8تقييم بحث جامعة واسط عمادة كلية الطب للترقيات العلمية للبحث الموسوم
Pilot Study of Ehrs Acceptance Model in Iraqi Hospitals
ذي العدد ت س 2في .2020/2/16

 .9تقييم رسالة الماجستير الموسومة خوارزمية هجينة لتحسين أداء التصنيف في المعلوماتية الحيوية من جامعة
الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات بوجب كتاب سري وشخصي المرقم 7س 60/في .2020/4/7

احدى عشرة :شهادات المشاركة في المؤتمرات والندوات والورش االلكترونية:

 .1شـهادة مشـاركة فـي الكـورس الـذي اقامتـة جامعـة محمـد بـن راشـد بعنـوان Let's Break the Chain of
") COVID-19 Infection (Arabicبتاريخ .2020/4/7
 .2شهادة مشاركة من جامعة الحمدانية/وحدة التنمية البشرية وبالتعاون مع التعليم المسـتمر للورشـة الموسـومة
الكورونا واالشاعة تحرير الـنفس مـن الخـوع بتـاريخ /8-7نيسـان 2020/واالمـر الجـامعي بتاييـد المشـاركة
ذي العدد  649/2/2في .2020/4/11
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 .3شهادة مشاركة في الورشـة الموسـومة  Corona Virus-Covid 19التـي اقامتهـا كليـة الطـب جامعـة النـد
السودية في .2020/4/11
 .4شــهادة مشــاركة فــي الــدورة التدريبيــة االلكترونيــة الموس ـومة التعامــل مــع قنــاة اليوتيــوب ومونتــاج المحاضــرة
وتحميلها وربطها مع منصة الكالس روم والتي اقامتهـا كليـة الهندسـة جامعـة الموصـل يـوم الثال ثـاء الموافـق
.2020/4/14
 .5شـــهادة مشـــاركة فـــي الورشـــة العلميـــة االلكترونيـــة الموسـ ـومة اســـتراتيجيات تصـــميم واعـــداد منـــاهج التعلـــيم
االلكترونــي والتــي اقامهــا قس ـم عل ـوم الحاســوب فــي كليــة علــوم الحاســوب والرياضــيات جامعــة الموصــل يــوم
.2020/4/15
 .6شهادة مشاركة في الدورة التدريبية االلكترونية الموسومة أداة التواصل االكاديمي  Piazzaوالتي اقامتها كلية
الهندسة جامعة الموصل يوم الخميس الموافق .2020/4/16
 .7شهادة مشاركة في ورشة العمل االفتراضية الموسومة تطبيقات االقتصاد القياسي باسـتخدام برنـامج Eviews
والتي اقامتها كلية االدارة واالقتصاد جامعة االنبار للمدة .2020/4/ 20-19
 .8شـهادة مشـاركة فـي الـدورة التدريبيـة الموسـومة  Digital Control Systemوالتـي اقامتهـا كليـة الهندسـة
جامعة الموصل يوم االربعاء الموافق .2020/4/22
 .9شهادة مشاركة في الندوة االفتراضية االولـى الموسـومة الصـيا ة الخبريـة واالعـالم والتـي اقامهـا قسـم االعـالم
والعالقات العامة جامعة الحمدانية يوم السبت الموافق .2020/4/25
 .10شهادة مشاركة في الندوة االفتراضية الموسومة االثار االقتصادية لجائحة كورونا وتحديات انخفـاض اسـعار
النفط على االقتصاد العراقي والتي اقامتها كلية االدارة واالقتصاد جامعة االنبار بتاريخ .2020/4/25
 .11تاييد مشاركة في ورشة عمل الموسومة اطـالق المنصـة االلكترونيـة للبحـوث التطبيقيـة والتـي اقامتهـا كليـة
الطب جامعة الموصل يوم االربعاء الموافق  2020/4/29بالكتاب ذي العدد  929ش ع في .2020/5/4

 .12شهادة مشاركة في الندوة العلمية الموسومة ادارة التقنيات والتطبيقات االلكترونية في التعليم االلكتروني التي
اقامتها وحدة التعليم المستمر في كلية التربية جامعة الحمدانية بالتعاون مع لجنة شؤون التدريب في جمعية

الراسخ التقني العلمية بتاريخ .2020/5/2

 .13شهادة مشاركة في الدورة التدريبية الموسومة مراحل نصميم المحتوى للتعليم االلكتروني والتي اقامتها كلية
الهندسة جامعة الموصل يوم الثالثاء الموافق .2020/5/5
 .14شهادة مشاركة في الورشة التي اقامها قسـم ضـمان الجـودة واالداء الجـامعي جامعـة الحمدانيـة والموسـومة
معايير التصنيفات الدولية والتصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية المقامة عن بعد يـوم االربعـاء الموافـق
.2020/5/6
 .15شهادة مشاركة في الندوة العلمية استحضار الروابط التاريخية واستثمارها في تعزيز االنتماء للمجتمع وادارة
ســلوك المـواطن العراقــي التــي اقامتهــا كليــة التربيــة جامعــة الحمدانيــة بالتعــاون مــع لجنــة شــؤون الثقافــة فــي
جمعية الراسخ التقني العلمية بتاريخ  2020/5/7بواسطة البرنامج االفتراضي .FCC
 .16شهادة مشاركة في المحاضرة االلكترونية المعنونة التعليم االلكتروني في جامعة نينـوى ..التحـديات والعـالج
التي حاضرها السيد رئيس جامعة نينوى (أ.د .مزاحم قاسم الخياط) بتاريخ .2020/5/8
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 .17شهادة مشاركة فـي النـدوة العلميـة واقـع االدارة الصـناعية وافاقهـا المسـتقبلية فـي العـراق التـي اقامتهـا كليـة
االدارة واالقتصاد جامعة الموصل بالتعاون مع لجنة شؤون التدريب في جمعية الراسخ التقنـي العلميـة بتـاريخ
 2020/5/9بواسطة البرنامج االفتراضي .FCC
 .18شهادة مشاركة في الدورة التدريبية الموسومة استخدام المنصـات التعليميـة االلكترونيـة والتـي اقامتهـا كليـة
علوم البيئه وتقانانها جامعة الموصل للفترة .2020/5/10-8
 .19شـــهادة مشـــاركة فـــي الـــدورة التدريبيـــة الموسـ ـومة بـ ـرامج مسـ ـاعدة فـــي شـــر مـــادة الرســـم الهندســـي
 GEOENZO ; SKETCHUPوالتــي اقامته ـا كليــة الهندســة جامعــة الموصــل يــوم االثنــين الموافــق
.2020/5/11
 .20شــهادة مشــاركة فــي النــدوة العلميــة تقنيــات المختب ـرات الطبيــة زدورهــا التعليمــي المعــزز للبحــث العلمــي فــي
العراق التي اقامتها كلية الكوت الجامعة بالتعاون مع لجنـة شـؤون البيئـة فـي جمعيـة الراسـخ التقنـي العلميـة
بتاريخ  2020/5/13بواسطة البرنامج االفتراضي .FCC
 .21شــهادة مشــاركة فــي الورشــة العلميــة االلكترونيــة الموس ـومة تعزيــز دور الترقيــات العلميــة فــي ظــل الحجــر
الصحي والتي اقامتها كلية علوم الحاسوب والرياضيات جامعة الموصـل يـوم  .2020/5/13باسـتخدام منصـة
.Google Meet
 .22شهادة مشـاركة فـي الحلقـة الحواريـة احـدث المعلومـات عـن اسـباب الوفـاة بجائحـة كورونـا وتقنيـات الوقايـة
التــي اقامتهــا لجنــة التعلــيم المســتمر مــع لجنــة شــؤون الصــحة فــي جمعيــة الراســخ التقنــي العلميــة بت ـاريخ
 2020/5/15بواسطة البرنامج االفتراضي .FCC
 .23شــهادة مشــاركة فــي الحلقــة الحواريــة العلميــة الموســومة التطبيقــات الصــحية للعلــوم االحيائيــة والكيميائيــة
ودورها في معالجة الملوثات الطبيـة والصـناعية فـي العـراق التـي اقامتهـا كليـة التقانـات االحيائيـة فـي جامعـة
القاسـم الخضـراء مـع لجنـة شـؤون الصـحة فـي جمعيـة ال ارسـخ التقنـي العلميـة بتـاريخ  2020/5/16بواســطة
البرنامج االفتراضي .FCC
 .24شهادة مشاركة (خدمة مجتمع) والممنوحة من جمعية الراسخ التقني العلمية بتاريخ .2020/5/18

 .25شهادة مشاركة من  Institute of international educationللمحاضرة بعنوان
 A Guide to the Distance Learning Platform Edmodoبتاريخ .2020/5/18
 .26شهادة مشاركة في الندوة الحوارية االلكترونية الموسومة االوبئة واالمراض عبر التاريخ والتي اقامها مكتـب
مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية جامعة الحمدانية يوم الثالثاء الموافق .2020/5/19
 .27شهادة مشاركة في الحلقة الندوة العلمية الموسومة التقنيـات الوقائيـة والتطبيقـات العالجيـة للنفايـات الطبيـة
والمخلفات الخطرة في البيئة العراقية التي اقامتها كلية الطب في جامعة القادسية بالتعاون مع جمعية الراسخ
التقني العلمية بتاريخ  2020/5/20بواسطة البرنامج االفتراضي .FCC
 .28شهادة مشاركة في الحلقة الندوة العلمية تعدد الثقافات االجتماعية في ظل تقنيات االعالم المعاصـر وتطـور
الحضارة العراقية التي اقامتها وحدة التعليم المستمر في كلية االداب جامعـة المستنصـرية بالتعـاون مـع لجنـة
شؤون الثقافة في جمعية الراسخ التقني العلمية بتاريخ  2020/5/21بواسطة البرنامج االفتراضي .FCC
 .29شهادة مشاركة من جامعة واسط في الموتمر الدولي االول االكتروني عن Corona Virus Pandemic
للفترة من .2020/5/26-25
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 .30شـ ـهادة مشـــاركة فـــي النـــدوة االلكترونيـــة الموسـ ـومة Sport Biomechanics and Modern
 Techniquesوالتي اقامها التعليم المستمر في رئاسة جامعة الحمدانية في .2020/5/29
 .31شهادة مشاركة في الندوة االفتراضـية االولـى الموسـومة االطلـس اللغـوي لمنطقـة سـهل نينـوى والتـي اقامهـا
مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية جامعة الحمدانية يوم الخميس الموافق .2020/6/11
 .32شــــهادة مشــــاركة فــــي الورشــــة التــــي اقامهــــا قســــم المحاســــبة/كلية االدارة واالقتصــــاد والموســــومة الــــذكاء
االصطناعي ومستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق يوم السبت الموافق .2020/6/13
 .33شــهادة مشــاركة فــي الورشــة التــي اقامه ـا قســم ادارة االعمال/كليــة االدارة واالقتصــاد والموســومة الصــدمة
المالية في ظل جائحة كورونا/العراق نموذجا يوم االحد الموافق .2020/6/14
 .34شهادة مشاركة في الحلقة الندوة العلمية تقنيات التعليم الجامعي االلكتروني في العـراق مـدخل تعليمـي التـي
اقامتها وحدة التعلـيم المسـتمر فـي كليـة العلـوم جامعـة المستنصـرية بالتعـاون مـع لجنـة شـؤون التـدريب فـي
فترضي .FCC
جمعية الراسخ التقني العلمية بتاريخ  2020/6/23بواسطة البرنامج اال ا
 .35شـهادة مشـاركة فـي الورشـة االلكترونيـة الموسـومة سـبل االرتقـاء بالترقيـات العلميـة فـي الجامعـات الع ارقيـة
والتي اقامهـا قسـم ضـمان الجـودة واالعتمـاد االكـاديمي فـي جامعـة الحمدانيـة والمقامـة عـن بعـد يـوم االثنـين
الموافق .2020/6/15
 .36شــهادة مشــاركة فــي الورشــة االفتراضــية الموس ـومة البرمجــة اللغويــة الصــبية والتــي اقامتهــا وحــدة التنميــة
البشرية في جامعة الحمدانية والمقامة عن بعد يوم الثالثاء الموافق .2020/6/16
 .37شهادة مشاركة في الورشة العمـل الموسـومة طـرق بديلـة لتقيـيم االداء االلكترونـي لمنتسـبي التعلـيم العـالي
والبحـث العلمـي والتـي اقيمـت علـى منصـة  GOOGLE MEETلالجتماعـات االلكترونيـة االفتراضـية يـوم
الخميس الموافق .2020/6/25
 .38شــهادة مشــاركة فــي الورشــة التــي اقامهــا قســم ادارة االعمال/كليــة االدارة واالقتصــاد والموســومة ادارة البنيــة
التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الع ـراق – تحــديات وحلــول والمقامــة عــن بعــد يــوم الســبت
الموافق .2020/7/4
 .39شهادة مشـاركة مـن قسـم ضـمان الجـودة واالداء الجـامعي فـي جامعـة البصـرة فـي ورشـة العمـل االلكترونيـة
الموسومة التصنيف العالمي للجامعات  QSوالتي اقيمت بتاريخ  2020/6/11على منصة .FCC
 .40شهادة مشـاركة مـن قسـم ضـمان الجـودة واالداء الجـامعي فـي جامعـة البصـرة فـي ورشـة العمـل االلكترونيـة
الموسومة نشر البحوث في المجالت العالمية الرصينة واثرها في تصنيف الجامعـات :جامعـة البصـرة انموذجـا
والتي اقيمت بتاريخ  2020/6/15على منصة .FCC
 .41شهادة مشاركة في الورشة االلكترونية الموسومة األصول المنهجية في دراسة علم االنسـاب والتـي اقامتهـا
وحدة التنمية البشرية بالتعاون مع قسم التعليم المستمر في جامعة الحمدانية والمقامة عن بعد يـوم االربعـاء
الموافق .2020/8/5
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