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 الدكتور بشار سعدون مهدي
0Bالشهادات العلمية 

 
  العراق- باشتراك, :علوم الحاسوب, الجامعة التكنولوجية , قسم علوم الحاسوب دكتوراه -1

 2015  المملكة المتحدة البريطانية Anglia Ruskin university البحث مع جامعة االشراف و
 

 ,علوم الحاسوب- امنيه البيانات, الجامعة التكنولوجية , قسم علوم الحاسوب, العراق, ماجستير -2
2008 

 
 2002 ,علوم الحاسوب, الجامعة التكنولوجية , قسم علوم الحاسوب, العراق, بكلوريوس -3
 

 

 1B التخصص الدقيق 
 

 امنية البيانات والوسائط المتعددة -1
 الذكاء االصطناعي -2

 

2Bالتكريم وشكر وتقدير 
 
 

 وزارة التعليم العالي  كتاب شكر وتقدير من قبل15حصولي  على اكثر من  , شكر وتقدير •
  وقسم علوم الحاسوب.الجامعة التكنولوجيةو

 

3Bاللقب العلمي 
 

 
    2008 الجامعة التكنولوجية, قسم علوم الحاسوب, العراق,  من  مدرس مساعد, 

  2015 , الجامعة التكنولوجية, قسم علوم الحاسوب, العراق,  من  مدرس
 

 4Bالمناصب االدارية 
 

 2015 الى 2011, الجامعة التكنولوجية, من  قسم علوم الحاسوب شعبة المختبراتمدير 
 

  2011 الى 2008,قسم علوم الحاسوب , الجامعة التكنولوجية, من مقرر فرع البرمجيات
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 اللجان والمشاركات
  

 الجامعة في الجامعة التكنولوجية لمتحان كفاءة الحاسوبرئيس اللجنة  .1
  .الجامعة التكنولوجيةفي رئيس لجنة االستالل الطاريح الماجستير والدكتوراه   .2
 عضوا في لجنة امن االتصاالت رئاسة الوزراء .3
 رئيس اللجنة الفنية قسم علوم الحاسوب .4
 رئيس لجنة المشتريات قسم علوم الحاسوب .5
 مقرر وعضوا في لجنة التدريب لمشروع البطاقة الذكية .6
 عضوا  لجنة مطابقة المناهج الدراسية لقسم علوم الحاسوب .7
 عضوا في اللجنة العلمية لفرع البرمجيات قسم علوم الحاسوب .8
 عضوا في لجنة المعارض الفنية للجامعة وقسم علوم الحاسوب .9

 عضوا في اللجنة التحضيرية الخاصة بندوة قسم علوم الحاسوب .10
 عضوا في لجنة البحث والفرز الوثائق رئاسة الوزراء .11
 عضوا في لجنة االرشاد التربوي .12
 عضوا في اللجان االمتحانية لفرع البرمجيات .13
 عضوا في لجنة الصيانة لقسم علوم الحاسوب .14
 عضوا في لجنة الدراسات العليا المتحان التنافسي .15
 عضوا في لجنة السكرتارية للمؤتمر االول لقسم علوم الحاسوب الجامعة التكنولوجية .16
  دورات تدريبية للتعليم المستمر في الجامعة التكنولوجية6المشاركة باقامة اكثر من  .17

 
  

الدورات وشهدات الخبرة                                                                          
Certifications 

 

1. Advanced Wireless& Mobile systems ,certificate – UK 
2. Thesis Writing Up: How to Analyze Data ,certificate -UK 
3. How to write a literature review ,certificate -UK 
4. How to Write a Research Proposal ,certificate – UK 
5. Postgraduate Training-Stage 1 , certificate -UK   
6. Postgraduate Training-Stage2  ,certificate –UK 
7. Postgraduate Training-Stage3, certificate -UK 
8. Project Management  ,certificate –UK 
9. Designing posters , certificate – UK 
10. Introduction to research Ethics & Integrity ,certificate – UK 
11. RefWork-Getting Started ,certificate – UK 
12. Conference Attendance Certificate from Annual Research & Scholarship –Anglia 

Ruskin   University – Cambridge Campus – UK 
13.  First Computer Science Conference ,certificate – Computer Science Dep- University 

of technology -Iraq. 
14. TOFEL ,certificates  
15. IC3 ,certificate 
16. Robot programming ,certificate – University of technology 
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 البحوث العلمية
 

[1] PROPOSED HYBRID HMAC AND BLOCK CIPHER TECHNIQUES FOR HIDING SECRET 
MESSAGE IN CIPHER TEXT –FIRST COMPUTER SCIENCE CONFRENCE -2010 

[2] WATERMARKING FOR RELATIONAL DATABASE BY USING THRESHOLD 
GENERATOR-ENG&TECH JOURNAL -2011 

[3] WATERMARKING AND FINGERPRINTNG FOR RELATIONAL DATABASE-MALISIA 
CONFRENCE  

[4] A NOVEL SECURE DIGITAL WATERMARK GENERATION FROM PUBLIC SHARE BY 
USING VISUAL CRYPTOGRAPHY AND MAC TECHNIQUES- IRAQI JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS 
IJAP 2014 

[5] INTELLIGENT COPYRIGHT PROTECTION USING DIGITAL WATERMARKING AND 
VISUAL CRYPTOGRAPHY TECHNIQUES - FACULTY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
4TH ANNUAL RESEARCH AND SCHOLARSHIP CONFERENCE 2014  

[6] INTELLIGENT DIGITAL WATERMARKING USING VISUAL CRYPTOGRAPHY AND 
HYBRID WAVELET AND DISCRETE TRANSLATION- IJET UK PUBLICATION  

[7] HYBRID TECHNIQUES FOR PROPOSED INTELLIGENT DIGITAL  IMAGE 
WATERMARKING ENG&TECH JOURNAL -2015  

 

 التي ادرسها واجيدهاألمواد الدراسية 
 

 
 ++Cبرمجة مهيكلة  -1
 برمجة نوافد متقدمة  -2
 امنية البيانات والحاسبات -3
 اخفاء بيانات -4
 تشفير متقدم -5
شبكات واتصاالت  -6
 رسوم حاسوب  -7
  OSانظمة تشغيل  -8
 معالجة صور -9

 ذكاء اصطناعي -10
11- Object Oriented 

Programming 
(OOP)  

 C++- Visualبرمجة   -12
basic –Borland C++ 

- Matlab –Prolog 
 االنترنيت -13
 هياكل البيانات -14
 هندسة البرامجيات -15
تصميم المنطقي  -16
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