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 عربي ، انكليزي اللغات :

 الشهادات الجامعية 

 الجامعة او البلد سنة الحصول عليها  التخصص الشهادة العلمية 

 امبيدكارد / الهند 2009 وبعلوم حاس ماجستير 

 الموصل/ العراق 2006 الحاسبات والرياضياتعلوم  البكالوريوس 

  االلقاب العلمية 

 السنة الجهة المانحة  اللقب التسلسل 

 2010 هيئة التعليم التقني مدرس مساعد  1
 المنظمات التي عمل بها

 الفترة  المنظمة التسلسل 

 لحد االن  2010من الكلية التقنية االدارية / الموصل / الجامعة التقنية الشمالية   1

 البرامج الدراسية التي قام بالتدريس فيها 

 المواد الدراسية مستوى البرنامج / الجامعة  التسلسل 

دراسة البكالوريوس/ كلية علوم الحاسوب  1
 والرياضيات / جامعة الموصل

Laboratory in dep. Soft wear eng. 

دراسة البكالوريوس / الكلية التقنية االدارية /   2
 الموصل / الجامعة التقنية الشمالية

IT Essentials 
Computer application 
Web design  



 

 

 المناصب 

 الفترة المنصب  التسلسل 

 2014 الى 2010  اإلدارة االلكترونية مقرر قسم تقنيات   1

 ولحد االن   2017  

 البحوث المنشورة

 سنة النشر جهة النشر  عنوان البحث التسلسل 

1  “Using of linear programming to get 
optimal situation for the distribution of 
plantings on villages in the province of 

Nineveh (Case Study)” 

The first International 
Conference of Arab scientists on 

scientific research and 
development in the Arab world 

and face the challenges 

2012 

2 Improved Implementation of 
Histogram Shifting In digital 

watermarking image Using Threshold 

Conference on International  TH8
Advances in Computing 

Electronics and Technology 

2018 

 الشكر والتقدير

 السنة السبب الجهة النوع التسلسل 

شهادة  1
 تقديرية 

الكلية التقنية 
 االدارية/الموصل

المشاركة بالندوة العلمية الثالثة في للكلية التقنية 
 االدارية/الموصل

2014 

الكلية التقنية  شكر 2
 االدارية/الموصل

 2012 اللجنة االمتحانية

الكلية التقنية  شكر 3
 االدارية/الموصل

 2013 للجهود المتميزة في الحقل التدريسي

الكلية التقنية  شكر 4
 االدارية/الموصل

المشاركة بالندوة العلمية الثالثة في للكلية التقنية 
 االدارية/الموصل

2014 

الكلية التقنية  شكر 5
 االدارية/الموصل

 2014 للجهود المتميزة في حمالت التوعية افي المدارس

الكلية التقنية  شكر 6
 االدارية/الموصل

 2013 االمتحانيةاللجنة 

الكلية التقنية  شكر 7
 االدارية/الموصل

 2014 للجهود المتميزة في انجاز بنك االسئلة االلكتروني

الكلية التقنية  شكر 8
 االدارية/الموصل

 2017 للجهود المتميزة في الحقل التدريس

 2018 القديمةللجهود المتميزة في متابعة الشيتات الكلية التقنية  شكر 9



 االدارية/الموصل

الكلية التقنية  شكر 10
 االدارية/الموصل

مشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للحوسبة 
 والهندسة في ماليزيا

2018 

 

 بحوث التخرج

 السنة الكلية المستوى البرنامج التسلسل

 2010-2013 الكلية التقنية االدارية /الموصل بكالوريوس 1
2017-2018 

 

 المشاركة في اللجان

 السنة الكلية / الجامعة اللجنة التسلسل 

 2014الى  2010  الكلية التقنية االدارية/الموصل اللجنة االمتحانية 1

 2013-2012 الكلية التقنية االدارية/الموصل لجنة اعتدال األسعار 2

 2013 الكلية التقنية االدارية/الموصل زيادة التوعية 3

 2013 االدارية/الموصل الكلية التقنية لجنة المشتريات  4

 2017 الكلية التقنية االدارية/الموصل اللجنة االمتحانية 5
 المشاركة في االدورات والمؤتمرات

 السنة الكلية / الجامعة المؤتمرالدورة او  التسلسل 

1   2018 

مشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للحوسبة  2
 والهندسة

 2018 ماليزيا

 2014 الكلية التقنية االدارية/الموصل االدارة االلكترونيةندوة علمية عن  3

 2014 الكلية التقنية االدارية/الموصل Accessدورة اولية في برنامج  4

 2013 الكلية التقنية االدارية/الموصل دور في صيانة الحاسوب 5

 الكلية التقنية االدارية/الموصل Excelدورة اولية في برنامج  6
 

2013 

المؤتمر الدولي األول للعلماء العرب حول  7
البحث العلمي والتطوير في العالم العربي 

 ومواجهة التحديات 

 2012 جمهورية مصر العربية

 2012 الكلية التقنية االدارية/الموصل التطبيقات الحديثة ألنظمة المعلومات 8

 2010 الكلية التقنية االدارية/الموصل طرائق تدريس  9

 

 



 

 

 

 

 والحلقات الدراسية

 السنة الكلية / الجامعة الحلقة الدراسية التسلسل 

 2018 الكلية التقنية االدارية/الموصل الترقيات العلمية 1

 2018 الكلية التقنية االدارية/الموصل اضاءات على كتابة البحث العلمي 2

 2018 الكلية التقنية االدارية/الموصل العملة االلكترونية )بتكوين( 3

 2018 الكلية التقنية االدارية/الموصل القيادات الرشيدة 4

 2018 منظمة المسلة العنف ضد المراة 5

 

 

 المهارات والخبرات

   التسلسل 

 Windows, Ubuntu and Android نظام التشغيل  1

 .++HTML, PHP, MySQL, C, C لغات البرمجة 2

 MS Office Applications أدوات والتطبيقات 3

 


