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عهىو احلاسىب قســـى خــطـــح  

 
 
 

 أوال :
 :/   انرؤيح

تمذٚى ثشايج أكبدًٚٛخ يتًٛضح فٙ يجبل ػهٕو انذبعٕة ثشمّ انُظش٘ ٔانتطجٛمٙ تتٕافك يغ انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ نهجٕدح  

االكبدًٚٛخ ٔتهجٙ دبجبد انًجتًغ . كًب ٚغؼٗ انمغى انٗ اػذاد ٔتأْٛم انكٕادس انًتخظظخ ٔانًإْهخ ػهًٛب ٔػًهٛب نتهجٛخ 

يتطهجبد  عٕق انؼًم ثمطبػّٛ انؼبو ٔانخبص فٙ ػهٕو انذبعٕة يٍ خالل انتُٕٚغ فٙ طشق انتؼهى ٔانتؼهٛى ٔتذسٚت 

 انطالة ػهٗ تطجٛك انًؼبسف ٔانًٓبسد انًكتغجخ نذم يشبكم ٔالؼٛخ

  :/  انرسانح

فٙ يجبل انتؼهٛى  نّ انذٔس انشائذ ٚغؼٗ لغى ػهٕو انذبعٕة فٙ كهٛخ انتشثٛخ نهؼهٕو انظشفخ ثجبيؼخ انجظشح دائًب  ألٌ ٚكٌٕ

انتشثٕ٘ ٔانؼهًٙ يٍ خالل تمذٚى خذيبد تؼهًٛٛخ يتًٛضح ٔفشص تؼهى فؼبنخ ٚشاػٙ فٛٓب انتٕاصٌ ثٍٛ انكى ٔانكٛف فٙ اػذاد 

انطهجخ ، كًب ٚشكض ػهٗ انجذث انؼهًٙ انتطجٛمٙ ر٘ انجٕدح انؼبنٛخ . ٕٔٚاطم دٔسِ فٙ تمذٚى خذيبتّ انًتًٛضح نهًجتًغ 

 .ؼٗ اٚضب نًٕاكجخ انًغتٕٚبد انؼبنًٛخ يٍ خالل تمذٚى كم انذػى نكبفخ ثشايجٓب انتشثٕٚخ انتؼهًٛٛخٔٚغ

 
    

 :اإلسرتاتيزيح/ األهذاف

ٚٓذف انمغى ثبنذسجخ االعبط انٗ اػذاد ٔتخشٚج يذسط رٔ يؼشفخ ٔتفكٛش َبلذ ٔسؤٚب طبئجخ نُمم انًؼشفخ ٔاالخالق انتٙ  

انًٕاطُخ انًتًٛضح ٔاٌ ٚكٌٕ يذسط جٛذ يمتذس ػهٗ تذسٚظ ػهٕو انذبعٕة ٔيب ٚهذك ثّ يٍ تإْم طهجتٓى نتذمٛك اْذاف 

 تطٕس ٔٚكٌٕ يتأْال نتكًهخ دساعتّ انؼهٛب يٍ خالل االْذاف انتبنٛخ:

  اٌ ٚشثٗ ػهٗ االًٚبٌ ثبهلل ٔدت انٕطٍ ٔٚتفبػم يغ يب تفشضّ انًٕاطُخ انظبنذخ انًتًٛضح فٙ ادايخ دٛبح كشًٚخ فٛٓب

 شاو انًتجبدل ٔلبثهخ نهًغأنخ.االدت

 .اٌ ٚإيٍ ثأْذاف انؼًهٛخ انتشثٕٚخ ٔاٌ ٚطًخ انٗ سفغ شأٌ انٕطٍ فٙ كبفخ انجٕاَت انؼهًٛخ ٔانتشثٕٚخ 

 .اٌ ٚضٔد ثبنًؼهٕيبد فٙ يجبل ػهٕو انذبعجبد نتغطٛخ يب ٚذسط فٙ انًشدهخ انًتٕعطخ ٔاالػذادٚخ ثبنؼشاق 

 جبل اختظبطّ ٔٚؼًم ػهٗ انُٕٓع ثُفغّ ثبنًغتٕٖ االفضم.اٌ ٕٚاكت انتطٕس انكجٛش ٔانًتغبسع فٙ ي 
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  اٌ ٚضٔد ثًؼهٕيبد فٙ ثشيجخ يبتذتبجّ اداسح انًذاسط انتٙ ٚؼًم ثٓب يٍ تٕصٚغ انذظض انتذسٚغٛخ ٔتغجٛم

 دسجبد انطهجخ ٔتُظٛى انغجالد ثٕاعطخ انذبعجخ ػٍ طشٚك تظًٛى ٔاَشبء لٕاػذ ثٛبَبد نزنك.

  فٙ انًذاسط ٔانطهجخ ٔدثٓى ثأعتخذاو تمُٛبد انتؼهٛى انذذٚثخ ٔٔعبئم االٚضبح انًتطٕسح اٌ ٚغبػذ انٓٛئخ انتذسٚغٛخ

 ٔراد تًبط يجبشش ثبنذبعٕة .

  ًٍاٌ ٚغتطٛغ ػًم ثشايج ٔدمبئت تؼهًٛٛخ  نطهجخ انًذاسط. ٔٚغتطٛغ يٍ انتًكٍ ثأَشبء يختجشاد نهذبعجبد ض

 انًٕاطفبد انجٛذح فٙ انًذاسط انًتٕعطخ ٔاالػذادٚخ.

 ٌٕٚاكت عٕق انؼًم ٔيتطهجبتّ. ا 

 
  

 حانيا :   انكادر انتذريسي نهعاو انذراسي  2021 / 2022    

  1رذول رقى 

االختصاص 
 الدقٌق

تارٌخ 
 الحصول علٌه

اللقب 
 العلمً

تارٌخ التعٌن 
 فً الجامعة

الدولة 
المانح

 ة

تارٌخ الحصول 
 علٌها

 ت االسم الكامل الشهادة

 جلىُت معلىماث
11/1/2015 

 

اظخار 

 معاعذ
 1 أًاد إبشاهُم عبذ العادة اوعاط دكخىساه 14/1/2014 الصين 26/3/2006

جلىُاث جطبُلاث 

 الحاظىب

15/7/2008 

 

اظخار 

 معاعذ
 2 خىلت حعين علي عبىد ال حمضة دكخىساه 2/9/2015 الصين 19/12/1991

 اهظمت ومعلىماجُت
21/5/2015 

 
 3 علي عادل ًاظين احمذ العلي دكخىساه 29/1/2014 الصين 26/3/2006 اظخار

جلىُاث الحاظباث 

 الخطبُلُت
21-10-2013 

اظخار 

 معاعذ
 4 محمذ عبذ الشضا حعين صبر دكخىساه 2016-6-18 الصين 28/10/2010

جكىىلىحُا 

الحاظباث 

 الخطبُلُت

11-11-2020 

 

اظخار 

 معاعذ
ذ أمين عبذ الجباس عبذ  دكخىساه 22/2/2017 الصين 14/10/2009  5 هللاٍص

خ اظالمي يب حمضة عباط عاٌش دكخىساه 2016-11-28 عشاق 2001-12-23 مذسط 2016-11-28 جاٍس  6 ٍص

 ركاء اصطىاعي
20/5/2009 

 
 7 صالح فلُح صالح حطاب دكخىساه 22/2/2017 املاهُا 13/12/2004 مذسط

 8 عاكف عبذ امللك أمينحعام  دكخىساه 15/7/2007 عشاق 25/11/2009 مذسط 25/11/2009 امىُت الشبكاث

اهظمت معلىماث 

 وهىذظت بشامجُاث
ا 25/2/2010 مذسط 14/9/2017  9 مصطفى صالح خلُفت خذادة دكخىساه 14/9/2017 ماليًز

 10 هجاة حمُذ كاظم علي العُذاوي دكخىساه 12/7/2018 فشوعا 18/9/2002 مذسط 12/7/2018 ركاء اصطىاعي

الزكاء إلاصطىاعي/ 

 معالجت صىس 
بي عبىد دكخىس  2020-5-17 اميركا 4/7/2010 مذسط 13-9-2020 ا أحمذ عٍش  11 صكٍش

شبكاث عصبُت 

 مضببت

11/4/2012 

 
 12 علُل هىسي محمذ علي فالح ماحدعير 15/2/2006 عشاق 26/3/2006 مذسط

ت م  ماحدعير 1999-12-30 عشاق 8/6/2017 مذسط 2012-2-9 الحىظبت البصٍش  13 ظالموحذان ًاظين عبذ الكٍش
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انشهاداخ واألنقاب انعهًي حسة  انكادر انتذريسيأعذاد   

2رذول رقى   

 المجموع

 األلقاب العلمٌة

 المجموع

 الشهادات

 أستاذ
 أستاذ
 مساعد

 الماجستٌر الدكتوراه مدرس مساعد مدرس

 ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ

11 13 1 0 1 3 3 6 6 4 8 16 3 8 5 8 

  
 

     2022/  2021 انىظيفي: انكادر  حانخا
3رذول رقى   

 الشهادة االسم ت
العنوان 
 الوظٌفً

 العمل الذي ٌقوم به تارٌخ التعٌٌن

 بكالورٌوس جاسمسندس عطاء  1
ر. باحثٌن 

 اقدم
 مشرفة مختبر 21/1/2003

 مشرف مختبر ولجنة صٌانة القسم 19/9/2011 مبرمج تكانورٍوس مهدي صالحعبد الوسٌم  2

 متوسطة حنان عبود زٌدان 3
رئٌس 
 مالحظٌن

 سكرتٌرة القسم 28/8/2005

 معالجت صىس 
18/10/2015 

 
 14 سها حاظم محمذ أحمذ الاحمذ ماحدعير 13/2/2008 عشاق 28/12/2008 مذسط

 2017-11-29 سؤٍت الحاظىب
مذسط 

 معاعذ
 15 ظجى هاجح عبذ الحمُذ ماحدعير 1/11/2017 بشطاهُا 13/10/2011

 17/6/2015 سؤٍت الحاظىب
مذسط 

 معاعذ
عم ماحدعير 17/6/2015 عشاق 13/9/2009  16 اهخصاس بشحغ طالل بَش

 2017-8-17 سؤٍت الحاظىب
مذسط 

 معاعذ
ا 3/9/2009  17 اًمان ثابذ خالذ عثمان الحجاج ماحدعير 2017-8-10 ماليًز

 2020-9-28 جلىُت معلىماث
مذسط 

 معاعذ
 18 محمذ اوعاطعماس اظعذ  ماحدعير 2020-7-26 العشاق 11-9-2013

الاسشاد الىفس ي 

 التربىي والخىحُه 
22-6-2015 

مذسط 

 معاعذ
يب حمُل عبذالجلُل شىان ماحدعير 2015-6-22 عشاق 15-12-2016  19 ٍص

 17/5/2016 سؤٍت الحاظىب
مذسط 

 معاعذ
لي ماحدعير 17/5/2016 عشاق 12/12/2016  20 ظافش غني حىوي حاًذ الشٍى

جلىُت معلىماجُت 

 واجصاالث
 21 عبذ هللا حاظم ًاظين محمذ ماحدعير 14/10/2015 جشكُا 10/5/2007 مذسط 14/10/2015

 22 مشخاق عبذ املطلب حعىن  ماحدعير 5/2/2013 الصين 9/6/2008 مذسط 5/2/2013 جىلُب بُاهاث

 2017-6-7 امىُت حاظباث
مذسط 

 معاعذ
ا 19/6/1999  23 هىذ معلم حاظم ماحدعير 2017-6-7 ماليًز

 2020-10-25 امىُت معلىماث
مذسط 

 معاعذ
 24 وغم عبذ الشظىل طه ماحدعير 2020-9-2 العشاق 11-9-2013
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 كاظمٌة كرٌم جاسم 4
اعدادٌة 
 تجارة

 مجانٌة التعلٌم 26/12/2007 م. مدٌر

 عاملة خدمات  خدمات بال سلٌمة جبار عبد الرزاق 5

6 
 صهٌب عبد اللطٌف

 القادر عبد
 مشرفة مختبر  مبرمج بكلورٌوس

 مجاز دراسٌا  مبرمج بكلورٌوس َذٖ ػهٙ َٕس٘ 7
 مجاز دراسٌا  مبرمج بكلورٌوس غضٔاٌ ػجذ انُجٙ ػجٕد 8

 بكلورٌوس يذًذ طالح ْبشى 9
معاون 
 مالحظ

 مجاز دراسٌا 

 مجاز دراسٌا  مبرمج بكلورٌوس اعًبء ششٚف جٕٚذ 10
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     2022/  2021 شإوٌ انطهثح:  راتعا

انذراساخ األونيح -أ  

 
 

 

 

 
انذراساخ انعهيا–ب   

4رذول رقى   

: يرحهح انكتاتح أوال  

 اسم او أسماء المشرفون
تارٌخ متوقع 

 لالنتهاء
بدء تارٌخ 

 االشراف
الشهادة التً ٌرغب 

 الحصول علٌها
الشهادة 

 الحاصل علٌها
 ت اسم الطالب الكامل

 1 دسٍَ يازٌ يذًد بكلورٌوس ماجستٌر 2/9/2020 2021-9-15 أ.و.د اٍاد اتراهَى عثد انسادج

 2 َدى عهٌ َورً بكلورٌوس ماجستٌر 2/9/2020 2021-9-15 أ.د عهٌ عادل ٍاسٍَ

 3 اَساو كاظى عثد انهادً بكلورٌوس ماجستٌر 2/9/2020 2021-9-15 و.د صالح فهَخ صانخ

 4 عال جثار صانخ هادً بكلورٌوس ماجستٌر 2020-9-30 2021-9-15 خهَفح و.د. يصطفي صالح

 5 غَداء ٍوسف عثاس عثد انكرٍى بكلورٌوس ماجستٌر 2020-11-1 2021-9-15 أ.د. عهٌ فاضم يرهوٌ

 6 اصانح زكٌ عطَح هاٌَ بكلورٌوس ماجستٌر 2020-11-1 2021-9-15 أ.و.د. خونح دسٍَ عهٌ

 7 اسًاء شرٍف جوٍد عهواٌ تكهورٍوس ياجستَر 2021-9-12 2022-9-15 و.د صالح فهَخ صانخ

 8 دٍَُ ياجد يذًد عثد هللا تكهورٍوس ياجستَر 2021-9-12 2022-9-15 أ.و.د. خونح دسٍَ عهٌ

 9 عهٌ الزو نفتح تكهورٍوس ياجستَر 2021-9-12 2022-9-15 أ.و.د اٍاد اتراهَى عثد انسادج

 10 محمد فرٌد صبٌح سلمان بكلورٌوس ماجستٌر  2022-9-15 أ.د ػهٙ ػبدل ٚبعٍٛ

 ثكهٕسٕٚط يبجغتٛش 2021-9-12 2022-9-15 أ.د. ػهٙ فبضم يشٌْٕ
يشٖٔ ػجذ هللا ػجذ 

 انشعٕل يٓذ٘
11 

و.د يذًذ ػجذ انشضب 

 دغٍٛ
 12 ْجخ ػًبد َبطش شؼجبٌ ثكهٕسٕٚط يبجغتٛش 12-9-2021 15-9-2022

 13 َٕال شٓبة جبثش نفتّ بكلورٌوس ماجستٌر  2022-9-15 ا.د. صُٚت ػهٙ خهف

 14 عبسح كبيم دغٍٛ ػهٙ بكلورٌوس ماجستٌر  2022-9-15 أ.و.د. خٕنخ دغٍٛ ػهٙ

حانيا : يرحهح   
 انكىرساخ

 المرحلة الفرع الدراسة الصباحٌة الدراسة المسائٌة المجموع

 األولى ----  

 الثانٌة 75  

 الثالثة 45  

 الرابعة 65  

 المجموع   

 ت اسم الطالب الكامل الشهادة الحاصل علٌها ٌرغب الحصول علٌهاالشهادة التً  تارٌخ التسجٌل فً القسم

 1 اٌة عبد الحسٌن عبد الرزاق بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 2 بتول محمد راضً بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 3 زٌنب نجٌب عبد حسٌن بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 4 علوانسارة عبد االمام   بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 5 شٌماء صالح رشٌد بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 6 فاطمة معلك حنون بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 7 محمد صالح هاشم بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021
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     2022/  2021 : ادلىاد انذراسيح ايسا

انذراساخ األونيح -أ  

األوىلادلرحهح   

 يىاد ادلرحهح
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدرٌسً واللقب 

 العلمً
 ت المادة الدراسٌة

ذ امينأ.م.د 6 6 . ٍص  1 البرمجت املهُكلت 

د. هجاة حمُذ م. 6 6  2 الخصمُم املىطلي 

 3 الهُاكل املخلطعت م. سها حاظم 4 6

 م.د. مصطفى صالح  6 6
الخلىُاث وجشاكُب 

 الحاظىب
4 

اضُاث ا.م مشجض ى حاظم 6 6  5 ٍس

 6 علم هفغ جشبىي  م.م. اشىاق حباس  4 4

ا احمذ م. 4 4 د. صكٍش ت   7 لغت اهكيًز

 8 اظغ جشبُت م.م. هىس عباط  4 4

يب حمضة  2 2  9 حلىق اوعان م.د ٍص

 املجمىع 42 44

   

 

 
انخانيحادلرحهح   

 يىاد ادلرحهح
عدد 
الوحدا

 ت

عدد 
 الساعات

اسم التدرٌسً واللقب 
 العلمً

 ت المادة الدراسٌة

 1 بشمجت كُاهُت م.م. عماس اظعذ محمذ 6 4

 2 مىهج بحث م.م. اًمان ثابذ خالذ 4 4

. د. علي عادل ًاظينأ 6 6  3 كىاعذ بُاهاث 

مشخاق عبذ املطلبم. 6 6  4 معالجت ماًكشوٍت 

 8 محمد محمود ولً بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 9 تقى مسلم جاسم بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 10 مقدام عبد الواحد محمد بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 11 نبأ صالح رشٌد بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 12 هالة شاكر محمود بكلورٌوس ماجستٌر 19-9-2021

 13 هنادي عودة محمد بكلورٌوس ماجستٌر 
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 5 هُاكل بُاهاث م. وحذان ًاظين  6 6

 6 علم هفغ الىمى م.م. هىال محمذ  4 4

 7 جحلُل عذدي م.م منى عىدة مضبان 6 6

 8 الاحدعابُت م.م. هىذ معلم 6 6

يب ظمير 4 4  9 اداسة واششاف م.م. ٍص

 المجموع 48 46

 
 

انخانخحادلرحهح   
 يىاد ادلرحهح

عدد 
 الوحدات

عدد 
الساعا

 ت

اسم التدرٌسً واللقب 
 العلمً

 ت المادة الدراسٌة

مشخاق عبذ املطلب  م. 4 5 ت حاظىب   1 معماٍس

عبذ هللا حاظم  م. 6 6 ُتئالبرمجت املش    2 

 3 مترحماث م.م ظجى هاجح 6 6

بيدم. 6 6 ا احمذ عٍش . صكٍش  4 ركاء اصطىاعي 

 5 الشظم بالحاظىب م.م. اهخصاس بشحغ  6 6

ظافش غني حىويم.م.  4 5  6 هىذظت بشامجباث 

يب حمُل 4 4  7 اسشاد وصحت هفعُت م.م. ٍص

يب علي عبىد 4 4 غ م.م. ٍص  8 مىاهج وطشائم جذَس

 المجموع 40 42

 

انراتعحادلرحهح   
 يىاد ادلرحهح

عدد 
 الوحدات

عدد 
الساعا

 ت

اسم التدرٌسً واللقب 
 العلمً

 ت المادة الدراسٌة

حاظىبامىُت   أ.م.د. اًاد ابشاهُم 6 6  1 

 2 هظم حشغُل م.د. صالح فلُح 6 6

 3 شبكاث الحاظىب  د . حعام عاكفم. 6 6

 4 جىلُب البُاهاث أ.م.د. خىلت حعين 4 4

 5 جصمُم مىاكع م. د. محمذ عبذ الشضا 4 4

م م.م. مها صذام 4 4  6 كُاط وجلٍى

 8 مششوع بحث الًىحذ 4 4

يب حمضة 4 4  9 جشبُت عملُت م.د ٍص

 المجموع 38 38
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انذراساخ انعهيا–ب   

دلارستريا  

 الثانًالكورس 
اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

 
 المادة الدراسٌة

 األولالكورس 
اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

 
 المادة الدراسٌة

عدد  ت
 الوحدات

عدد 
 الساعات

عدد 
 الوحدات

عدد 
الساعا

 ت

2 2 
اٌاد ابراهٌم عبد ا.م.د. 

 السادة

Information 
retrieval 

2 2 
اٌاد ابراهٌم ا.م.د. 

 عبد السادة

Advanced 
cryptography 

1 

2 2 
 علً عادل ٌاسٌن.د.أ

Internet of things 2 2 
علً عادل .د.أ

 ٌاسٌن

Algorithm analysis 
and data structures 2 

 Deep learning 2 2 م.د صالح فلٌح صالح 2 2
 خولة حسٌن أ.م.د.

Computer vision and 
object recognition 3 

 أ.د. علً فاضل مرهون 2 2

Advanced 
networks and 

communication 
 Advanced statistics 4 محمد جاسمم.د  2 2

2 2 
م.د. محمد عبد الرضا 

 حسٌن

Network and 
cybersecurity 

2 2 
ا.د. زٌنب علً 

 خلف
 

Data mining 
 

5 
 

1 2 
أ.م.د. زٌد امٌن عبد 

 الجبار

Scientific 
research 

methodology 
أ.م.د. عبد الواحد  1 1

 وطرائق تدرٌسمناهج  محمود محمد
6 

--- --- ---- seminar 1 1 
م.د. عالء حسٌن 

 English language 7 شرهان

1 1 
 م.د. عالء حسٌن شرهان

English 
language 

--- --- 
---- ------ 

8 

 المجموع 12 12 المجموع 12 12
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  5رذول رقى 

 ت اسم التدرٌسً عنوان البحث تارٌخ البدء االنتهاءتارٌخ 

  
Privacy Preserving Image Matching Scheme with 

Aggregated Local Descriptors 

 ا.م.د اٌاد ابراهٌم
 + م.د. صالح فلٌح
 + م.م. ظافرغنً

1 

  
Dynamic search with forward privacy for 

document similarity 

 ابراهٌما.م.د اٌاد 
 + م.د. صالح فلٌح
 + م.م. ظافرغنً

 +م.د. حسام عاكف

2 

  
Secure authentication and Privacy-preserving to 
improve video streaming vehicle ad-hoc network 

 
 3 م.د. مصطفى صالح

  

An Optimal Teaching and Learning based 
Optimization with Multi-Key Homomorphic 

Encryption for Image Security 

 

 4 م.د. مصطفى صالح

  
Heuristic- algorithms- for multiple -QKP 

 
 5 م.د نجاة حمٌد

  
Biased random- key genetic algorithm for the 

KBCP 

 
 6 م.د نجاة حمٌد

  
Towards for Designing Intelligent Health Care 

System Based on Machine Learning 
 ا.د. علً عادل

 +م. مشتاق عبد المطلب
7 
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Secure authentication and Privacy-preserving to 
improve video streaming vehicle ad-hoc network 

 
 8 ا.د. علً عادل

  
New tools in inter prediction in vvc standard 

 
 9 م. رنا جاسم

  

Building an Efficient Content Based Image 
Retrieval System by Changing the Database 

Structure 

 

 10 م. رنا جاسم

  
Authentication Healthcare Scheme in WBAN 

 
 11 م. عبد هللا جاسم

  

Design a Sturdy and Secure Authentication 
Scheme Capable of Early Detection of COVID-19 

Patients Using WBANs 

 

 12 م. عبد هللا جاسم

  
 زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المامون العباسً

 
 13 م.د. زٌنب حمزة

  
 اثر المٌاه فً فتح بالد المغرب واالندلس

 
 14 م.د. زٌنب حمزة

  
Review on Orientation of Watermarking Trends 

 
 15 م.م. هند مسلم

  
Studying the Effect of Image Resizing on Image 

Noise Reduction 
 

 16 م.م. هند مسلم

  
Towards Prevention of SQL Injection Attack by 

Using Secure Matching 

 

 م.د. محمد عبد الرضا
 + أ.م.د. زٌد امٌن

17 

  
Preventing SQLIA Login Page by Substitution a 

character 

 
 18 م.د. محمد عبد الرضا

  
Development algorithm for encryption text 

 
 19 م. وجدان ٌاسٌن

  
Multi-Factor Authentication Scheme Using 

Credential Vector Derived from Digital Image 
 20 م. مشتاق عبد المطلب

 
 

 

GLDM and Tamura Features based KNN and 
Particle Swarm Optimization for Automatic 
Diabetic Retinopathy Recognition System 

 

 م.م. انتصار برجس طالل
 +م.م. اٌمان ثابت

21 

  

Diabetic Retinopathy Recognition Method in 
Retina Images based SVM, KNN, DA and Textures 

Analysis Techniques. 

 

 22 م.م. انتصار برجس طالل

  
segmentation of MRI images using CNN 

 
 23 أ.م.د. خولة حسٌن

  
generative adversarial networks for imeges 

 
 24 أ.م.د. خولة حسٌن

  
Audio Steganography with Enhanced LSB Method 

for Securing Encrypted Text with Bit Cycling 

 
 25 ا.م.د. زٌد امٌن

  
Lightweight, Secure, Similar-Document Retrieval 

over Encrypted Data 

 
 26 ا.م.د. زٌد امٌن

  Parking Lot Classification using Deep Learning   27 زكرٌا احمد عرٌبًم.د 
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Evaluating RGB and Motif Pattern Channels for the 
Segmentation of Epithelial and Stromal Tissues in 

H&E Images with Deep Learning 

 

 زكرٌا احمد عرٌبًم.د  
 

28 

  
Lightweight Integrity Scheme for Data in IoTs-Cloud 

System 
 29 ا.م.د. زٌد امٌن

  
Lightweight Privacy-Preserving Similar Documents 

Retrieval over Encrypted Data 
 30 ا.م.د. زٌد امٌن

  
A provably Secure Chaotic Map-Based 

Authentication and Key Agreement Protocol for 
Internet of things Environment 

 31 ا.م.د. زٌد امٌن

  
Model to Enhance the Knowledge Management 

Sharing Process in Academics: A Case Study in the 
Age of COVID-19 

 32 ا.م.د. زٌد امٌن

  
Energy Efficient WSN Sink-Cloud Server 

Authentication Protocol 
 33 ا.م.د. زٌد امٌن

  

Automatic Diabetic Retinopathy Recognition 
Method based on GLDM Features and Feed 

Forward Neural Network Classifier. 

 

 34 م.م. اٌمان ثابت

  
Localization in three dimensions world 

 
 35 م.م. سجى ناجح

  
Snap shot algorithm improvement 

 
 36 م.م. سجى ناجح

  
Manage Storage by Removing Duplicate files 

 
 37 م.م. عمار اسعد

  
Face detection in color images 

 
 38 م.م. عمار اسعد

  
Employee attrition prediction using deep learning. 

 

 ابراهٌما.م.د اٌاد 
 + م.د. صالح فلٌح
 + م.م. ظافرغنً

39 

 40 م.د. زٌنب جمٌل الجامعه أستاذة لدى االلكترونً التعلٌم عن الناتجه النفسٌه  الضغوط  

 41 م.د. زٌنب جمٌل النفسً االرشاد قسم طلبة لدى بالحٌاة باالستمتاع وعالقتة االنفعالً التجنب  
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الكتابعنوان  تارٌخ البدء األهمٌة  ت اسم المؤلف 

2020-3-1 كتاب منهجً  1 ا.م.د. اٌاد ابراهٌم  التشفٌر الحدٌث: النظرٌة والتطبٌق 
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     2022/  2021ادلخطط انعقادها  : احلهقاخ انذراسيح حاينا

  6رذول رقى /     انذراسيحاحلهقاخ 

 ت التدرٌسً واللقب العلمً  االسم عنوان الحلقة النقاشٌة تارٌخ االنعقاد المالحظات

  

Human Epithelial vs Stromal 

Segmentation using SegNet 

 

 1 م.د. زكرٌا احمد

  
VGG Architecture for Image 

Classification 
 2 م.د. زكرٌا احمد

  principles of searching encrypted data 3 ا.م.د. اٌاد ابراهٌم عبد السادة 

  
Privacy Preserving Evaluation of 

Sample Set Similarity. 
 4 ا.م.د. اٌاد ابراهٌم عبد السادة

  Research Tools 5 .د.مصطفى صالحم 

  Research Methods 6 م.د.مصطفى صالح 

 7 نجاة حمٌد م.د. الرقابة األلكترونٌة فً المؤسسات العامة والخاصة  

 8 م.د. نجاة حمٌد التكنولوجٌا الرقمٌة  

  
Decentralized Electronic Health Record 

System 
 9 ا.د. علً عادل

  
Security and privacy of electronic 

health records 
 10 ا.د. علً عادل

  Digital video coding standard 11 م. رنا جاسم 

  
االصطالحات العلمٌة وتاثٌرها السلبً على تضاربات 

 االدراك
 12 م.م. هند مسلم

 13 م.م. هند مسلم مفاهٌم تعلم اآللة بٌن علم اإلحصاء والذكاء االصطناعً  

 14 م.د. محمد عبد الرضا PHPMailerارسال االٌمٌل بأستخدام   

  
برنامج اللجنة االمتحانٌة للدراسات االولٌة )باستخدام 

 االكسل( برنامج
 15 م.د. محمد عبد الرضا

 16 م. وجدان ٌاسٌن فوائده واضراره وكٌف ٌعمل vpnماهو   

 17 م. وجدان ٌاسٌن modelاستخدام نظام   

  Blockchain version 1 18 م. مشتاق عبد المطلب 

  Ethereum 19 م. مشتاق عبد المطلب 

  

Diabetic Retinopathy Recognition 

Method in Retina Images based SVM, 

KNN, DA and Textures Analysis 

Techniques. 

 20 م.م. انتصار برجس

  

Gait recognition invariant to carried 

objects using alpha blending 

generative adversarial networks 

 21 م.م. انتصار برجس
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  Quatum computing and algorithms  22 حسٌنأ.م.د. خولة 

  
Web authentication: Cookies vs tokens 

 
 23 أ.م.د. خولة حسٌن

  Mobile Cloud Computing 24 ا.م.د. زٌد امٌن 

 25 ا.م.د. زٌد امٌن المجالت العلمٌة الرصٌنة  

  Recent robotics innovations 26 م.م. سجى ناجح 

  
Literature review for  localization in 3d 

world 
 27 م.م. سجى ناجح

  

Forward to Manage Mobile's Storage by 

Removing Duplicate and Near- 

Duplicate Images 

 28 م.م. عمار اسعد

  face detection 29 م.م. عمار اسعد 

  
استخدام المنصات الجاهزة لتنفٌذ برامجٌات الذكاء 

 االصطناعً
 30 م.م ظافر غنً حونً

 31 م.م ظافر غنً حونً الكترونٌة للتدرٌسٌٌنمواقع   

  Autonomous Mobile Robots 32 م.د. صالح فلٌح 

  
Deep learning using python and 

tensorflow 
 33 م.د. صالح فلٌح

  SNORT intrusion detection system 34 م.د. حسام عاكف 

  
واثارها تقٌٌم تجربة التعلٌم االلكترونً فً المدارس 

 المستقبلٌة على التعلٌم
 35 م.د. حسام عاكف

  
Goal location prediction based on deep 

learning using RGB-D camera 
 36 م.د. صالح فلٌح

  

Multi-endpoints RRT path planning 

algorithm for autonoumous mobile 

robots 

 37 م.د. صالح فلٌح

 

     2022/  2021 داخم وخارد انعراق  ادلشاركح تها انعقادها و ادلخطط : ادلإمتراخ انعهًيح تاسعا

 ت اسم التدرٌسً واللقب العلمً اسم المؤتمر  مكان االنعقاد تارٌخ االنعقاد

    1 

 
     2022/  2021 داخم وخارد انعراق وادلشاركح تها  ادلخطط انعقادها  : اننذواخ انعهًيح عاشرا

 ت اسم الندوة اسم التدرٌسً واللقب العلمً مكان االنعقاد تارٌخ االنعقاد
    1 

 
  2022/  2021 داخم وخارد انعراقادلشاركح تها  ادلخطط وورش انعًم ح انذوراخ انتذريثي:  احلادي عشر

 انذوراخ
 ت التدرٌبٌةالدورة اسم  اسم التدرٌسً واللقب العلمً مكان االنعقاد تارٌخ االنعقاد

 1 االلكترونًالتعلٌم  Moodel  م برنامجٌتعللل جمٌع الكادر التدرٌسً مركز الحاسٌة االلكترونً 

 2 الٌة البحث العلمً الكادر التدرٌسً مركز الحاسٌة االلكترونً 
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 ورش انعًم
 ت الدورة التدرٌبٌةاسم  اسم التدرٌسً واللقب العلمً مكان االنعقاد تارٌخ االنعقاد

 أ.م.د. اٌاد ابراهٌم الكلٌة 
 تعلٌم التكس لطلبة الدراسات العلٌا

 
1 

 أ.م.د. اٌاد ابراهٌم الكلٌة 
النشر فً المجالت والمؤترات العلمٌة لطلبة الدراسات 

 العلٌا
2 

 م.د. زكرٌا احمد القسم 
Image Classification using Stacked 

Auto encoders 
 

3 

 م.د. زكرٌا احمد القسم 
Introduction to Keras and 

Tensorflow for Deep Learning 
 

4 

 م.د. مصطفى صالح القسم 
role base of IOT against Covied 19 

 
5 

 م.د. مصطفى صالح القسم 
the difference between Exploratory 

and explanatory research 
 

6 

 م.د. نجاة حمٌد القسم 
 والتعلٌم عن بعد دور المعلم فً عصر االنترنت

 
7 

 م.د. نجاة حمٌد القسم 
 الحكومة األلكترونٌة وتجارب بعض الدول

 
8 

 ا.د. علً عادل القسم 

The importance of electronic health 
records in medical health 

institutions 
 

9 

 ا.د. علً عادل القسم 
Decentralized Electronic Health 

Record System 
 

10 

 م. رنا جاسم القسم 
Inter prediction in VVC standard 

 
11 

 م. رنا جاسم القسم 
Digital video coding standard 

 
12 

 م. عبد هللا جاسم القسم 
 نٌةورتقلٌل الغش فً االمتحانت االلكت

 
13 

 م.م. هند مسلم القسم 
التوجهات الحدٌثة فً امن الشبكات وحماٌة البٌانات 

 السبرانً()االمن 
 

14 

 م.م. هند مسلم القسم 
 googleخدمات  تطبٌقات 
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 م.د. محمد عبد الرضا القسم 
 Mailingدمج المراسالت مع مرفقات مختلفة )

merge with different attachment) 
 

16 

 م.د. محمد عبد الرضا القسم 
 PHPMailerارسال االٌمٌل بأستخدام 

 
17 

 م.وجدان ٌاسٌن القسم 
 التعلٌم االلكترونً مضاره وفوائده

 
18 

 م.وجدان ٌاسٌن القسم 
 ألٌة ادارة المشارٌع

 
19 

 م. مشتاق عبد المطلب القسم 
 Endnoteترتٌب الفهارس باستخدام ال 

 
20 

 م. مشتاق عبد المطلب القسم 
blockchain review 

 
21 

 م.م. انتصار برجس القسم 
 شرح خدمات كوكل المتنوعة

 
22 

 م.م. انتصار برجس القسم 
 شرح بٌئات عمل لتعلم العمٌق
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 أ.م.د. خولة حسٌن القسم 
Quantum Computing 

 
24 

 أ.م.د. خولة حسٌن القسم 
Web Authentication:  Cookies vs 

Tokens 
 

25 

 أ.م.د. زٌد امٌن القسم 
 المجالت العلمٌة الرصٌنة

 
26 

 أ.م.د. زٌد امٌن القسم 
 االشٌاءانترنت 

 
27 

 م.م. اٌمان ثابت القسم 
How to use Turnitin  to check for 

plagiarism 
 

28 

 م.م. اٌمان ثابت القسم 
 فً التعلٌم Edmodoاستخدام منصة 

 
29 

 م.م. سجى ناجح القسم 
 تعدٌل فٌدٌو المحاضرات

 
30 

 م.م. سجى ناجح القسم 
 تعدٌل فٌدٌو المحاضرات جزء ثانً

 
31 

 م.م.  عمار اسعد القسم 
 التعلٌم االلكترونً

 
32 

 م.د. صالح فلٌح القسم 
Introduction to LaTeX for master 

students 
 

33 

 م.د. صالح فلٌح القسم 
Complex drawing in LaTeX 

 
34 

 م.د. صالح فلٌح القسم 
تقٌٌم تجربة التعلٌم االلكترونً فً المدارس واثارها 

 المستقبلٌة على التعلٌم
 

35 

 م.د. صالح فلٌح القسم 
SNORT intrusion detection system 
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 انخاني عشر :  اإلشراف انرتتىي

 

 انخانج عشر : تراءاخ االخرتاع
 

 اسم التدرٌسً عناوٌن براءات االختراع المقدمة تارٌخ تقدٌم الطلب

   

 
 انراتع عشر : خذيح اجملتًع ادلتىقعح

 اسم التدرٌسً نوع الخدمة التارٌخ ةالمستفٌدالجهة  مالحظات

   

تصمٌم مواقع الكترونٌة لعدد من 
المدارس االهلٌة فً البصرة 
 واستخدامها فً التعلٌم عن بعد

 

حسام عاكف عبد الملك م.د 

 امٌن

 

   
مهارات استخدام الحاسوب فً 

 مجاالت العمل
 

 م.د وجدان ٌاسٌن عبد الكرٌم

   
تصمٌم نظام خبٌر لتشخٌص 
 المصابٌن بفٌروس كورونا.

 

 م.د نجاة حمٌد قاسم
 

   
 زٌارة دار العجزة و دعمهم

 
 مصطفى صالح خلٌفة م.د 
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 دعم دور االٌتام

 
 مصطفى صالح خلٌفة م.د 

 

   
دور االرشاد النفسً فً بناء 

 شخصٌة الطالب الجامعً
 م.د. زٌنب جمٌل

   
الضغوط النفسٌة والمهنٌة 

االستاذ وصراع االدوار لدى 
 الجامعً

 م.د. زٌنب جمٌل

   
دورة) استخدام منصة نٌوتن 
 لمدارس البصرة الحكومٌة(

 

هند مسلم جاسم محمد م.م 
 القطرانً

 

   
 زٌارة دار االٌتام وكبار السن

 

انتصار برجس طالل م.م 
 برٌسم
 

   

تطوٌر مهارات الغٌر متعلمٌن 
على استخدام الحاسوب والبرامج 

كاالكسل الضرورٌه المهمه 
 والوورد

 

 ظافر غنً حونً جابدم.م 
 

 

     2022/  2021 : نشاطاخ عهًيح أخري اخلايس عشر

 األكادمييخطح االعتًاد   -

 
 

 خطح تطىير ادلناهذ انذراسيح -
 

 
     2022/  2021 انهزاٌ: انسادس عشر

  جلنح انذراساخ انعهيا 

 انًُظت االعى د

 سئٛغب ا.و.د. اٚبد اثشاْٛى ػجذ انغبدح 1

 ػضٕا .د ػهٙ ػبدل ٚبعٍٛأ 2

 يمشسا صٚذ ايٍٛ ػجذ انججبسأ.و.د  3

 ػضٕا و.د يذًذ ػجذ انشضب دغٍٛ 4

 
  انهزنح انعهًيح 

 
 انًُظت االعى د

 سئٛغب أ.د ػهٙ ػبدل ٚبعٍٛ 1

 ػضٕا أ.و.د اٚبد اثشاْٛى ػجذ انغبدح 2

 ػضٕا أ.و.د خٕنخ دغٍٛ ػهٙ 3

 ػضٕا أ.و.د صٚذ ايٍٛ ػجذ انججبس 4

 ػضٕا و.د طالح فهٛخ طبنخ 5

 ػضٕا و.د دغبو ػبكف ػجذ انًهك 6
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 انهزنح االيتحانيح 

 انًُظت االعى د

 رئٌسا د اٌاد ابراهٌم عبد السادة.م.أ 1

 مقررا م ظافر غنً حونً.م 2
 عضوا زكرٌا احمد عرٌبً م. 3
 عضوا عمار اسعد محمدم .م 4

 عضوا م عبد هللا جاسم ٌاسٌن.م 5

 عضوا سجى ناجح عبد الحمٌدم .م 6

 
 األكادمييجلنح االعتًاد 

 
 انًُظت االعى د

 سئٛغب أ.و.د اٚبد اثشاْٛى ػجذ انغبدح 1

 ػضٕا .د. ػهٙ ػبدل ٚبعٍٛا 2

 ػضٕا صٚذ ايٍٛ ػجذ انججبسأ.و.د  3

 جلنح تطىير ادلناهذ انذراسيح 

 
 انًُظت االعى د

 سئٛغب أ.و.د اٚبد اثشاْٛى ػجذ انغبدح 1

 ػضٕا .د ػهٙ ػبدل ٚبعٍٛأ 2

 ػضٕا أ.و.د خٕنخ دغٍٛ ػهٙ 3

 ػضٕا صٚذ ايٍٛ ػجذ انججبسأ.و.د  4

 ػضٕا و.د طالح فهٛخ طبنخ 5

 ػضٕا و.د دغبو ػبكف ػجذ انًهك 6

 
  انرتتىي  اإلرشادجلنح 

 األونيح سح انذرا - أ
اللقب العلمً االسم التدرٌسً المرحلة  

 
 

 االولى

 الجبارأ.م.د. زٌد امٌن عبد 

 م.م. ظافرغنً

---- 

 
 

 الثانٌة

 م. وجدان ٌاسٌن

 م. مشتاق عبد المطلب

---- 

 الثالثة
 م.د. مصطفى صالح

 م.م. انتصار برجس
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---- 

 الرابعة

 د اٌاد ابراهٌم عبد السادة.م.ا

 م.د. زٌنب حمزة عباس

---- 

 
 
 تىريه دراساخ عهيا   -انذراساخ انعهيا - ب

 انطهجخ انتذسٚغٙأعى  د

 شًَاء صالح رشَد اٌة عبد الحسٌن عبد الرزاق د اٚبد اثشاْٛى ػجذ انغبدح.و.أ 1

 فاطًح يعهك دُوٌ يقداو عثد انوادد يذًد د ػهٙ ػبدل ٚبعٍٛ.أ 2

 ---- هُادً عودج يذًد د خٕنخ دغٍٛ ػهٙ.و.أ 3

 دسٍَزٍُة َجَة عثد  محمد صالح هاشم صٚذ ايٍٛ ػجذ انججبس ا.و.د 4

 ----- سارج عثد االياو  عهواٌ د طالح فهٛخ طبنخ.و 5

 ----- تتول يذًد راضٌ د دغبو ػبكف ػجذ انًهك.و 6

 هانح شاكر يذًود َثأ صالح رشَد د يذًذ ػجذ انشضب دغٍٛ.و 7

 
 نشاطات داخل الكلٌة:

o .ثشَبيج تٕصٚغ انطهجخ انكتشَٔٛب 
o َٙٔيتبثؼخ ٔطٛبَخ َظبو انجظًخ االنكتش 
o انتؼهٛى االنكتشَٔٙ اداسح 
o .اداسح االيتذبَبد انتُبفغٛخ انكتشَٔٛب نطهجخ انذساعبد انؼهٛب 

 

 

 

 

 


