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 التكريم

للجھود المبذولة خالل فترة العدوان االمبريالي 
 الصھيوني

 22/5/1991في  1259  الجامعة التكنولوجية

 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  28/6/1992في  5089  الجامعة التكنولوجية
 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  3/7/1995في  365/ع ت    الجامعة التكنولوجية
 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  16/7/1995في  560   الجامعة التكنولوجية
 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  7/10/1995في  375   الجامعة التكنولوجية
 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  7/8/1996في  209/ ع ت   الجامعة التكنولوجية

للحصول على درجة جيد جدا في تقييم االداء 
 96-95لعام 

 7/9/1996في  557  لجامعة التكنولوجيةا

 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  1/7/1998في  2662  الجامعة التكنولوجية
للحصول على درجة جيد جدا في تقييم االداء 

 98-97لعام 
 8/10/1998في  160/س 18  الجامعة التكنولوجية

 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  21/2/1998في  657  عة التكنولوجيةالجام
 للجھود المبذولة في عمل اللجنة االمتحانية  21/2/1999في  4102  الجامعة التكنولوجية

للحصول على درجة جيد جدا في تقييم االداء 
 2000-99لعام 

 1/7/2000   الجامعة التكنولوجية

  العلميوزير التعليم العالي والبحث   2011  لفوز القسم بالمرتبة االولى على كليات العلوم
  الجامعة التكنولوجية  2011  لفوز القسم بالمرتبة االولى على كليات العلوم

  الجامعة التكنولوجية  2011  2011-2010لتقيم االداء للعام الدراسي 
 

 االشراف على مختلف اطاريح طلبة الدراسات العليا 

 2007       ثناء علي كاظم       استخدام الكسوريات في اخفاء المعلومات            -1

 

   :عضوية الجمعيات العلمية : رابعا

  
 IEEEعضو جمعية  

  عضو جمعية الرياضيات والفيزياء
  
  

  :المؤتمرات واالنشطة العلمية : خامسا

 2010-2008تفرغ علمي لدراسة مابعد الدكتوراة في جامعة بترا الماليزية للفترة من  -1
2- International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences, and Engineering. Paris, 

 باريس -فرنسا 2011،  ,26‐24 اب المؤتمر الدولي الثاني والثمانون 
 .Network Computing and advanced Information Managementالمؤتمر الدولي السادس في  -3

NCM2010  2010اب  18-16كوريا الجنوبية للفترة من 
سدني  2010تموز  14-12للفترة من  Dynamics days Asia Pacific (DDAP6)الدولي السادس في المؤتمر  -4

 استراليا
 ماليزيا 2010حزيران  1-ايار 29للفترة من  International Cryptology Conference 2010المؤتمر الدولي  -5
طوكيو  2009مارس  29-27ة من للفتر International conference on applied mathematicsالمؤتمر الدولي  -6

 اليابان–
 the International Conference on Education, Technology and Computer, ICETCالمؤتمر الدولي  -7

 .نيسان في سنغافورة 20-17للفترة من  2009



حزيران  12-9للفترة من  International Cryptology Workshop and Conference 2008المؤتمر الدولي  -8
 .ماليزيا 2008

تشرين االول  The second conference on Mathematical sciences. CMS’2008 22-23المؤتمر الدولي  -9
 االردن –عمان – 2008

 ,Sixth Jordanian International Congress of Mathematics (FJICM)المؤتمر الدولي السادس  - 10
Yarmouk University  االردن –اربد – جامعة اليرموك 2004ايلول  3-اب-31للفترة من 

ايلول  5-3للفترة من  Fifth Jordanian International Congress of Mathematics (FJICM)المؤتمر الدولي  - 11
 عمان-اربد–جامعة اليرموك -2002

 .اضافة الى العديد من المؤتمرات المحلية في داخل القطر - 12
 حلقات بحثية وورش عمل في  - 13
 ماليزيا 2008كانون االول  22مية في كيفية نشر البحوث العل - أ
 ماليزيا 2010حزيران  25ورشة عمل حول انظمة التشفير المستندة على الفوضوية  - ب
 2010تموز  22-20ورشة عمل حول كتابة البحوث االكاديمية  - ت
 ماليزيا 2010سلسلة محاضرات حول برھنة امنية انظمة التجفير تشرين االول  - ث
  2010.تفالية جامعة بترا الماليزية للدراسة البحثيةحاصلة على مدالية فضية في اح -  ج
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 الكسوريات وتطبيقاتھا - 2
 استخدام الكسوريات في انظمة تشفير المفتاح المعلن - 3
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