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 .انًؤْالد انؼهًٛخ : أٔالً  

 

 التاريخ الكليـــت  الجاهعت الدرجت العلويت

 ثكبنٕرٕٚص

 

 2000-1999 كليت الرافديي الجاهعت كليت الرافديي الجاهعت

/ جاهعت الشرق األوسط انًبجظزٛز

 الوولكت األردًيت الهاشويت

قسن / كليت تكٌالىجيا الوعلىهاث

 الحاسىب

2015 

    

    

 



 

 

 انزذرط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 انزذرٚض انجبيؼٙ : صبنضبً  

 الى- الفترة  هي  الجاهعت (الكليت/ الوعهد )الجهت   ث

 ولحد 2003هي  جاهعت بغداد كليت التوريض 1

 االى
 

 انًقزراد انذراطٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚظٓب: راثؼبً  

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د

    عوليBasicبرهجت الـ)حاسباث فرع توريض الٌسائيت والتىليد 1

 Windows XP+Ms-Dos 

 (عولي

2004  -2008 

    عوليBasicبرهجت الـ)حاسباث  فرع توريض االطفال 2

Windows XP+Ms-Dos 

 (عولي

2004 -2008 

 2009-2008 هادة  الحاسىب فرع توريض صحت الوجتوع 3

 2009-2008 هادة الحاسىب فرع توريض الصحت الٌفسيت والعقليت  4

  ولحد اآلى2009 هادة الحاسىب فرع أساسياث التوريض 5

  ولحد اآلى2009 هادة الحاسىب فرع توريض البالغيي 6

 الى- الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 2007 - 2003 جاهعت بغداد/ كليت التوريض  هبرهج.م 1

 2011 -2007 جاهعت بغداد/ كليت التوريض  هبرهج 2

 2015 -2011 جاهعت بغداد/ كليت التوريض  هبرهج أقدم 3

 2017 - 2015 جاهعت بغداد/ كليت التوريض  هدرس هساعد 4



 

 

 الٕٚجذ:       انزٙ أشزف ػهٛٓب (االطبرٚح ، انزطبئم  ):  بيظبً  

اطى األطزٔحخ  أٔ   د

 انزطبنخ

 انظُــخ انقظـــى

1    

2    

3    

 

 .انًؤرًزاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انزٙ شبرك فٛٓب: طبدطبً 

َٕع  يكبٌ أَؼقبدْب انظُــخ  انؼُٕاٌ  د

انًشبركخ  

/ ثحش  )

ثٕطزز 

 (حضٕر

 Microsoft Excel 3/5/2015دورة حول نظام الـ .1
 محاضر كلية التمريض

2. 
 Microsoft WORD 6/5/2015دورة حول نظام الـ

 محاضر كلية التمريض

 محاضر كلية التمريض 9/6/2016-5 برنامج المايكروسوفت أكسل .3

 محاضر كلية التمريض 16/6/2016-12 برنامج المايكروسوفت ورد .4

األتكيت والتعامل مع الشخصيات )ورشة عمل فنون  .5
 (الهامة

 حضور كلية التمريض 10/4/2016

 حضور كلية التمريض 8/5/2016 محاضرة النشر في المجالت العالمية .6

 حضور كلية التمريض 7/4/2016 ندوة الدفاع المدني .7

 حضور كلية التمريض 14/1/2016 الكيمياوي والمايكروبايولوجي/ التسمم الغذائي .8

 حضور كلية التمريض 13/3/2016 األخطاء في نتائج التحاليل المختبرية .9

هندسة - جامعة بغداد 31/3/2016 األتصال الحكومي .10
 الخوارزمي

 حضور

جامعة /كلية االداب  24/3/2016-20 دورة صالحية اللغة العربية .11
 بغداد

 حضور

مركز التطوير والتعليم  14/12/2015 دوة التأهيل التربوي واللغة العربية .12
 جامعة بغداد/المستمر

 حضور

مركز التطوير والتعليم  30/9/2016 دورة الباحث العلمي .13
 جامعة بغداد/المستمر

 حضور



 

 

 حضور جامعة بغداد 30/3/2016 حكومة المواطن األلكترونية .14

 حضور جامعة بغداد 29/6/2016 حكومة المواطن األلكترونية .15

 حضور جامعة بغداد 18/11/2015 آلية التقديم للجامعات األمريكية .16

 حضور كلية التمريض 17/3/2016 سالمة المريض .17

 حضور كلية التمريض 21/4/2016 ندوة الدفاع المدني .18

مركز التطوير والتعليم  20/10/2016-16 دورة الفوتوشوب .19
 جامعة بغداد/المستمر

 حضور

انًؤرًز انؼهًٙ انًُٓٙ االٔل نُقبثخ انزًزٚض  .20

 انؼزاقّٛ

 ٔنغبٚخ 30/11

1/12/2016 

قبػخ / يذُٚخ انطت 

 درة انًٕطٕ٘
 يشبركّ

 يشبركّ كلية التمريض 18/12/2016 يحبضزِ حٕل ادارح انغضت .21

 يشبركّ كلية التمريض 20/12/2016 (فبرص اناليٙ. د(يحبضزِ حٕل االحظبء انحٛبرٙ .22

قبػخ / يذُٚخ انطت  22/12/2016-21 انًؤرًز انؼهًٙ انؼبنًٙ انظُٕ٘ نذائزح يذُٚخ انطت .23

 درة انًٕطٕ٘
 يشبركّ

 يشبركّ كلية التمريض SPA  24/10/2016يحبضزِ حٕل  .24

 

يحبضزِ فذّٕٚٚ حٕل انُشز فٙ انًجالد انغٛز  .25

 رطُّٛ

مركز التطوير والتعليم  31/10/2016
 جامعة بغداد/المستمر

 يشبركّ

 يحبضزِ حٕل يٓبراد االرظبل .26
 

8/11/2016  
 كلية التمريض

 

 يشبركّ

 

27. 

 

دٔرح حٕل انزخطٛظ األطززارٛجٙ نهًٕارد انجشزٚخ 

 ٔانًبنٛخ

 

16/4/2017 

 

 كهٛخ انزًزٚض

 

 يحبضز

 

28. 

 

دٔرح حٕل قبػذح انجٛبَبد ثأطزخذاو َظبو األكظم 

2010 . 

 

9/5/2017 

 

 كهٛخ انزًزٚض

 

 يحبضز

 

29. 

 
 ورشة عمل لحكومة المواطن األلكترونية

 
16/8/2017 

 
 جامعة بغداد

 
 حضور

 محاضرة فديوية  .30
Computer Network 

   

مركز التطوير والتعليم  23/3/2017
 (جامعة بغداد)المستمر 

 حضور

قسم هندسة المعلومات  13/4/2017 ندوة عن مستقبل المعلومات واالتصاالت 31
واالتصاالت في كلية 
 الهندسة الخوارزمي

 حضور

 مشارك  كلية التمريض 11/6/2018-10 المؤتمر العلمي السنوي الثالث للدراسات العليا  32

 
33 

 المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر تحت شعار 
 الرؤى المستقبلية الهادفة

 مشارك كلية التمريض 21-22/2/2018



 

 

 

 . األَشطخ انؼهًٛخ اال زٖ : طبثؼب 

  

  برط انكهٛخ دا م انكهٛخ  

  . ركهٛف ثًٓبو يخزجز األَززَٛذ ٔٔحذح انًٕقغ األنكززَٔٙ.   1

 حكٕيخ انًٕاطٍ األنكززَٔٛخ ركهٛف ثًٓبو . 2

 

 

ركهٛف ثًٓبو اطزالو ٔارطبل انجزٚذ األنكززَٔٙ انزطًٙ انخبص ثكهٛخ . 3

 . انزًزٚض

 

 

االشزاف ػهٗ ا زجبر كفبءح انحبطٕة ٔانهغخ األَكهٛشٚخ انخبص ثبنزقذٚى . 4

 2016-2015نهذراطبد انؼهٛب نظُخ 

 

االشزاف ػهٗ ا زجبر كفبءح انحبطٕة ٔانهغخ األَكهٛشٚخ انخبص ثبنزقذٚى . 5

 .2017-2016نهذراطبد انؼهٛب نظُخ 

 

  2016-2015 نجُخ انزقذٚى فٙ انذراطبد انًظبئٛخ. 6

  2017-2016 نجُخ انزقذٚى فٙ انذراطبد انًظبئٛخ. 7

 نجُخ َظى انًؼهٕيبد . 8

 

 

نجُخ رشٔٚذ انهجُخ انًزكشٚخ ضًبٌ انجٕدح ٔاألداء انجبيؼٙ فٙ جبيؼخ ثغذاد . 9

 ثخجز يؼذ نهُشز ػبنًٛبً 

 

 

  فٙ انكهٛخ(انحبطٕة )نجُخ طٛبَخ األجٓشح األنكززَٔٛخ  . 10

 . نجُخ األػالو ٔانؼالقبد انؼبيخ. 11

 

 

 مشارك رئاسة جامعة بغداد 23/1/2018 أجتماع حكومة المواطن األلكترونية  34

 مشارك جامعة بغداد  21/12/2017 ورشة عمل الخاصة باألجازات الدراسية للدراسات العليا  35

 محاضر كلية التمريض  Microsoft Access 2010 6-11/5/2018دورة  36

37 Adobe Photoshop CS6 5-9/11/2017 محاضر كلية التمريض 

 حضور قاعة درب الموسوي 2018 انًؤرًز انؼهًٙ انظُٕ٘ انؼبنًٙ نذائزح يذُٚخ انطت 38



 

 

  2017-2018نجُخ انزقذٚى نهذراطبد انؼهٛب . 12

  2017-2018 نجُخ انزقذٚى فٙ انذراطبد انًظبئٛخ. 13

  2019-2018نجُخ انزقذٚى نأليزحبٌ انزُبفظٙ نهطهجخ انذراطبد انؼهٛب . 14

   2019-2018نجُخ ضًبٌ انجٕدح ٔاألداء انجبيؼٙ . 15
 

انًشزٔػبد انجحضٛخ فٗ يجبل انزخظض نخذيخ انجٛئخ ٔانًجزًغ أٔ رطٕٚز : صبيُب

 انزؼهٛى 

 

 .ػضٕٚخ انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ : ربطؼب 

  

  

  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Image-to-Image Steganography Based on Discrete 

Cosine Transform.  

European Journal of Scientific 

Research 

2013 

2 Image Steganography using Three Layers DCT 

and  

Artificial Neural Network.  

European Journal of Scientific 

Research, 

2014 

3 Discrete Wavelet Transform for Image-to-Image  

Steganography 

 

European Journal of Scientific 

Research 

2014 

4 Enhanced Wireless Transmitted Message Security 

 By Encryption Complex Transformation. 

World of Computer Science and 

Information Technology Journal 

(WCSIT) 

2014 

5.  A novel Image Steganography System based on  

Hybrid Artificial Neural Network with Haar-

Discrete Wavelet Transform. 

 

Indian Journal of Applied Research  

2015 

6.  Enhanced Image Steganography System based on 

Discrete 

 Wavelet Transformation and Resilient Back-

Propagation.  

International Journal of Computer 

Science and Network Security 

2016 

7 Modelling and Implementing an Environmental 

Impact 

Decision Support System for Air Pollution 

 

European Journal of Scientific 

Research 

2017 

http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_106_4.htm
http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_106_4.htm
http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_106_4.htm
http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_106_4.htm
http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_106_4.htm
http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/ISSUES/EJSR_106_4.htm


 

 

 .كزت انشكز ، انجٕائش  ٔ شٓبداد انزقذٚز: ػبشزاً  

كزبة انشكز أٔ انجبئشح أٔ  د

 شٓبدح انزقذٚز

 انظُخ انجٓخ انًبَحخ

  ٔسٚز انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ  (1 )شكز ٔرقذٚز ػذد  1

 2016- 2015 رئٛض جبيؼخ ثغذاد (1)شكز ٔرقذٚز ػذد  2

 2016- 2015 ػًٛذ كهٛخ انزًزٚض (1)شكز ٔرقذٚز ػذد  3

 2017- 2016 ػًٛذ كهٛخ انزًزٚض (4)شكز ٔرقذٚز ػذد  4

 2018-2017 ػًٛذ كهٛخ انزًزٚض (4)شكز ٔرقذٚز ػذد  5

 

 الٕٚجذ. انكزت انًؤنفخ أٔ انًززجًخ:حبدٖ ػشز 

 طُخ انُشز أطى انكزبة د

1   

2   

3   

  

 .انهغــبد :صبَٙ ػشز  

  اللغت العربيت        

      اللغت االًكليزيت       


