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                                                               الذاتيةالسيرة 
 عالء نوري مزهر :   االسم           

       

 الجامعة التكنولوجيــــــــــة   /: قسم علوم الحاسبات   القسم العلمي               

 أستاذ مساعد:  المرتبة العلمية     

 الشهادات الجامعية : -1
1- 2003      

 

 الوظائف التي مارسها :   -2
 الى  -من                      الجهة التي عمل بها            عنوان الوظيفة    

   2010-2006            التكنولوجية    ةالحاسبات/ الجامع علومقسم               /تدريسيمساعد مدرس   -1

 2012-2010            التكنولوجية    ةحاسبات/ الجامعال علومقسم            /تدريسي             مدرس   -2

 2015-2013استاذ مساعد / تدريسي               قسم علوم الحاسوب / الجامعة التكنولوجية                -3

 

 البحوث العلمية المقبولة والمنشوره والمؤتمرات - 4

 البحوث -أ   
 

 

1. tionsUsing Neural Network with Speaker Applica 

2. Destruction Technique For Encryption Data Intra Correlation 
3. rodatz imagesTexture analysis using spatial gray level dependence matrix e  and the logical operators for B 

4. Development of an adaptive file transfer protocol (AFTP) 
5. The effect of curvature estimations and lighting Factor in the edge detection for 3D detection                                                                                                                   

Rendered images 
6. Texture Analysis of Brodatz Images Using Statistical method 

7. Real time network file transfer protocol (RTFTP) 

8. classification of breast tissue for mammograms images using intensity histogram and statistical 

methods 
9. detection and segmentation of lung diseases using law mask with watershed on x-

ray images 
10.  study the changes in AL- a hwaz marshal using principal component analysis and 

classification technique  
 

 
 كتب الشكر والشهادات التقديريه - 6

 المناسبة         رقم وتاريخ الكتاب           المانحه الجهــــة               

 
 

 
تثمينا للجهود المبذوله وااللتزام  بواجبات            24/6/2008في  167القسم        ع ح //رئيس ةالتكنولوجي ألجامعه -1

ام العطل اللجنه االمتحانية والدوام في اي
 الرسمية )أيام السبت(. 

 
 
 جهود مبذولة تحمل اعباء الدور االول             12/2011م8في  365القسم        ع ح//رئيس ةالتكنولوجي ألجامعه  -2

 والثاني والثالث لماده مبادئ الذكاء                                                                                                           
 .اده االنظمه الخبيرةوم                                                                                                                
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 .اعمال مرضيه واداء جيد وسلوك رفيع    13/12/2012في  623القسم          ع ح //رئيس ةالتكنولوجي ألجامعه -3
 
 
  2010االداء المتميز للعام الدراسي            13/10/2011في  839الجامعة      ح/ا//رئيس ةالتكنولوجي ألجامعه -4

 والجهود الحثيثه الجل    2011جية                                                                         /التكنولو                   
 .االرتقاء     بمستوى االداء الجامعي                                                                                                      

 
 
 متابعه احتياجات القسم وتحقيق انجاز           30/8/2012في  2466القسم          ع ح //رئيس ةتكنولوجيال ألجامعه -5

 .من ميزانيه القسم 75%                                                                                                               
 


