
1 

 

 

 المعلومات العامة ..............

  أنمار علي محمد.  :االسم

  .1981ق، العرا بغداد،: الوالدة ومكان تاريخ

  .التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب علوم قسم: المكتب عنوان

 .الحاسوب علوم في ماجستير/ ماجستير: الدراسة درجة

  .علوم الحاسوب: العلمي التخصص

 مدرس.: العلمي اللقب

 .(35318) التكنولوجية جامعةال بغداد، العراق: البريد ندوقص

   : النقالة الهواتف

 anmar_aljanabii@uotechnology.edu.iq:  اإللكتروني البريد

 

 .......  العلمية الدرجات

 .2004, جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم// الحاسوب لومع قسم/  الحاسوب علوم في, البكالوريوس. 1

 . 2010, كلية الدراسات العليا/ جامعة البلقاء التطبيقية/  الحاسبات علوم قسم/  الحاسوب علوم في ,ماجستير. 2

 " تقنية مقرحة لتدعيم الولوج السريع لمناجم البيانات"العنوان: 

  .الحمامي حسين عالء الدكتور األستاذسم الحديدي، الدكتور با المشاركاالستاذ : المشرف

 .اآلن وحتى 2014-4-26 في مدرس إلى ترقيته, مدرس. 3

 

 ............االلقاب العلمية 

 .(2008-2005) التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب علوم قسم في مساعد باحثم. .1

 .(2010-2008) التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب علوم قسم في باحث .2

 . (2014-2011) التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب في علوم بقسم مساعد درسم .3

 . وحتى االن 2014 التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب علوم قسم في مدرس .4

 

 

mailto:anmar_aljanabii@uotechnology.edu.iq


2 

 

  .…………والعلمي اإلداري تقييم

 . العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة لتكنولوجيةا ةالجامع من والتقدير الشكر كتب. 1 

 .تكنولوجيةلا ةالجامعداخل  اإلدارية، اللجان. 2 

 قسم علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية.في  مقرر فرع أمنية الحاسوب .3 

 

 

 ............ ..  الوظيفي التاريخ

 .2008- 2005 ,ةتكنولوجيال جامعةالقسم علوم الحاسوب/مختبرات  في باحث. م.1

 .2010- 2008 ,ةتكنولوجيال جامعةمختبرات قسم علوم الحاسوب/ال في باحث. 2

 .2014-2011 ة,تكنولوجيال جامعةقسم علوم الحاسوب/ال فيمدرس مساعد . 3

 . لحد االن – 2014 ة,تكنولوجيال جامعةقسم علوم الحاسوب/ال فيمدرس . 4

 

 

 .......  العلمية البحثية االهتمامات

 البيانات.  مخازن. 1

 . نظم المعلومات.2

  /أمنية الوثائق.أمنية بيانات الحاسوب. 3

 المعالجة الصورية.. 4

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 البحوث المنشورة )اللغة االنكليزية(...............

1. “Query Dispatching Tool Supporting Fast Access To Data Warehouse”, Assist. Lec. 

Anmar Al_Janabi, Prof. Dr. Ala’a Al_Hamami, and Assoc. Prof. Dr. Basim Al_Hadidi, 

International Arab Journal Of Information Technology (IAJIT), ISSN: 1683-3198, Vol. 

10, No. 3, May 2013, Pp. 269-275, © IAJIT www.iajit.org, Journal impact factor (2015): 

0.37. 

 

2.  “Proposal To Enhance Fingerprint System”, Soukaena H. Hashem, Abeer T. Maolod, 

Anmar A. Mohammed, International Journal Of Computer Engineering & Technology 

(IJCET), ISSN 0976-6367 (print), ISSN 0976-6375 (online), volume 4, issue 3, May-June 

2013, Pp. 10-22, © Iaeme www.iaeme.com/ijcet.asp, Journal impact factor (2013): 

6.1302 (calculated by Gisi), www.jifactor.com  

 

3. “Enhance Criminal Investigation By Proposed Fingerprint Recognition System”, 

Soukaena H. Hashem, Abeer T. Maolod, Anmar A. Mohammad, Madinat Alelem Journal 

Vol. 7, No. 1,  2014. 

 

4. "2D Virtual Image Generation For Document Security Using Bezier Cubic Splines", 

Assist. Lec. Anmar A. Mohammed, Engineering and Technology Journal, ISSN: 1681-

6900, Vol. 32, No. 6, 2014, Pp. 1074-1083.   

 

 

 

 

 

http://www.iajit.org/
http://www.iaeme.com/ijcet.asp
http://www.jifactor.com/

