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 المؤهل األكاديمي

–قسم هندسة السيطرة والنظم  –الجامعة التكنولوجية  –دكتوراه في هندسة الحاسوب  -

 . 2013تموز 

 PIDتطوير مسيطر تكيفي باستخدام شبكة المويجة مع مسيطر  :عنوان اإلطروحة

 لتحسين األداء إلدارة الطابور الفعال في شبكة بروتوكول السيطرة على اإلرسال

 

–قسم هندسة السيطرة والنظم  –الجامعة التكنولوجية  –ماجستير في هندسة الحاسوب  -

 . 2004تموز 

تطوير برنامج ديناميكي لتصنيف النسيج الرمادي باستخدام شبكة  :عنوان الرسالة

 المويجة.

 1987–قسم هندسة السيطرة والنظم  –الجامعة التكنولوجية  -بكلوريوس سيطرة ونظم  -

. 

 المركز الوظيفي

  -الجامعة التكنولوجية –قسم هندسة السيطرة والنظم –هندسة النظم الطبية  فرعرئيس  -

 .2014اذار –2013أيلول 

 - 2014اذار –الجامعة التكنولوجية  –قسم هندسة الحاسوب  –رئيس فرع الشبكات  -

 .2015تموز 

ولحد 2015تموز–الجامعة التكنولوجية  –قسم هندسة الحاسوب  – -معاون اداري  -

 األن.

 – 2015شباط  –الجامعة التكنولوجية  –عضو مكتب األستشارات العلمية والهندسية  -

 .2017شباط 

 :التدريس

الدوائر المنطقية، التقنيات الرقمية، معمارية الحاسوب،  :تدريس في مواضيع ة سنةعشرثالث 

 .، المعالجة الصورية، القياسات األحيائيةالمعالج الدقيق وتطبيقاته، انظمة التشغيل
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 البحوث المنشورة

 مجاالت معالجة الصور و شبكات الحاسوب. كما في ادناه:تم نشر عشرة بحوث في  -

 

Published Papers 

1- "Texture classification using Wavelet Network", Iraqi Journal of Informatics, 

Vol. 24, No. 41, pp. 27-35, 2004. 

2- "Color Image Identification using 2-D Power Spectrum based on Neural 

Network", IJCCCE, Vol. 7, No. 1, 2007. 

3- "Infected Region Recognition in Human Body Members based on Wavenet 

with Minimum Distance" IJCCCE, Vol. 7, No. 2, 2007. 

4- "Design and Implementation of Simple and Extendable Microprocessor 

based on FPGA Technology", Almansour Journal, No. 14, 2014. 

5- "Design and Implementation of Adaptive Wavelet Network PID Controller 

for AQM in the TCP Network", IJCCCE. 

6- "Adaptive Wavelet Network PID Controller for AQM in the TCP Network". 

Finally accepted in Mediterranean Journal of Measurement and control 

(MEDJMC). 

7- "Access Control System based on Biometric Iris Pattern Recognition"The 

Second Engineering Conference of Control, Computers and Mechatronics 

Engineering (ECCCM2, 2014). 

 

8- "Iris Recognition based Security System with Canny Filter" finally accepted in 

Iraqi Journal of Computer, Communication, Control& Systems Engineering 

(IJCCCE). 

 

9- "Proposed algorithm for Noise Detection based on Recursive Matrix" 

Engineering and Technology Journal, No. 5, Vol. 34, 2016. 

 

10- "An algorithm for face recognition based on isolated image points with 

neural network" International journal of computer applications, No. 2, Vol. 

150, September 2016. 

 

 

 

 


