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  التحصيل الدراسي  هندسة برامجيات–ماجستير هندسة حاسبات 

 
 تاريخ الحصول على البكالوريوس 1997-1998
 تاريخ الحصول على الماجستير  18/3/2004

 اسم الجامعة والكلية  الجامعة التكنولوجيه كلية الرشيد للهندسه والعلوم
 معدل البكالوريوس  64.374

 معدل الماجستير  64.8
 اسم االطروحه للماجستير الشبكات العصبية المبنية بالجينات لتحليل المويجي

 

 :1994 الى 1991 اعدادية الجمهورية للبنين للفترة من المدرسة االعداد. 
 :1990 الى 1988 متوسطة التوعيه للبنين للفترة من المدرسة المتوسطه. 
 :1988 الى 1982 مدرسة النداءالمختلطة للفترة من المدرسة االبتدائية. 

 

  اللغة العربية (اللغه االم) واللغة االنكليزية. اللغات:

 البحوث المنشورة:

بعد إكمال درجة الماجستير في بلدي ، وأنا تدريسي  في قسم هندسة الحاسبات 
 وتكنولوجيا المعلومات. كباحث، حصلت على بعض المنشورات على النحو التالي :

 التحليل المويجي والتحليل حزمة المويجي الزاله التشوية من  ايمن داود سلمان ".1
 ."Vol. 27, No. 9, PP. 1755-1765, 2009  " مجلة الهندسة والتكنولوجيا     "الصورة

ضغط الصور باآلعتماد على التحويل  .د.صالح حسين علي و ايمن داود سلمان"2
 .Vol " مجلة الهندسة والتكنولوجيا "المويجي المركب ثنائي اإلبعاد ذي الشجرة الثنائية

28, No. 7, PP. 1290-1305, 2010." 
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 الخبرات والتدريس: 

  2004-2001 ومن  في الجامعة التكنولوجية2001-1998لقد عملت في المختبر معيد من 
 مدرس  حتى اآلن أنا أعمل2004 من .التكنولوجية في الجامعه قد انتهيت من دراسة الماجستير

في قسم هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات / الجامعة التكنولوجية في بغداد. ، وقد  مساعد
 اشرفت وعملت تدريسي للمواد التالية.

  C++ .JAVAمدرس لمادة البرمجه باستخدام اللغات  .1
 مدرس مشرف مختبر انظمة التشغيل الحاسبات. .2
  C++ .JAVAباستخدام اللغات مدرس مشرف مختبر البرمج  .3
 مدرس مشرف مختبر هياكل البيانات. .4
 مدرس مشرف مختبر المعالج الدقيق. .5
 مدرس مشرف مختبر الماتالب. .6

 
  :اشراف على المشاريع الخاصه ىطالب المرحله الرابعه 

 
 
. الشبكة العصبية للتعرف على الحروف. 1
. ازالة الضوضاء من الصورة باستخدام طريقة التحويل المويجي. 2
. ضغط الصور باستخدام طريقة التحويل المويجي. 3
. FIR and IIR. تصميم مرشحات 4
. الشبكة العصبية للتحليل المويجات. 5
. الخوارزمية الجينية للشبكات العصبية مصرف فيجي االحتياطي. 6
. صورة التسجيل. 7
. Deblurring. صورة 8
. الكشف عن حافة الصورة. 9

. ازالة الضوضاء من الصورة باستخدام تحويل المويجات الحزمة. 10
. ضغط الصور باستخدام المويجات تحويل الحزمة. 11
. ضغط الصور باستخدام محول جيب التمام. 12
. تعزيز صورة باستخدام مرشح وينر المويجات. 13
. الضغط الصورة باستخدام الموجات شجرة تحويل معقدة. 14
. . ازالة الضوضاء من الصورة باستخدام مزدوج المويجات شجرة تحويل معقدة. 15
. إخفاء النص في صورة باستخدام تحويل الموجات . 16
. إخفاء النص في صورة باستخدام حزمة تحويل المويجات. 17
. إخفاء الصورة في الصورة باستخدام تحويل المويجات. 18
 . إخفاء الصورة في الصورة باستخدام حزمة تحويل المويجات.19

 

 


