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 السيرة الذاتية
 

 معلومات  شخصية  .1
    سلمان المولى عبداألمير عبدهللا كريم  االسم : د.

 72274616187 رقم الهاتف:/ 7 / د27/ ز938له ااألعالم / مححي لعنوان الدائم:بغداد /ا
 وبالقسم العلمي   : قسم علوم الحاس

 استاذ مساعدالمرتبة العلمية الحالية : 
 47/47/7747 ب العلمي الحالي : يخ حصوله على اللقتار
 

  :العلمية الخبرة .2
نظريمة معلومما ،  تركيمب الحاسمبة ،  ،نظمم تغمغي  ،بلغة برولوك ، المعالجة المايكروية البكلوريوس( البرمجة  دراسة) 

 معالجة صورية. نظرية احتماال ، 
 

   الشهادات الجامعية : .3

 

 
  المناصب التي شغلها  .4
 

                  

 االبحاث : االبحاث المنشورة والمقدمة للترقية الحالية  : .5
 البحوث العلمية المقبولة والمنغورة والمؤتمرا  -أ

 

 

 التاريخ جهة المنح االختصاص الشهادة

 1158/  7/  2 جامعة بغداد /كلية األدارة واألقتصاد / قسم األحصاء  أحصاء  بكالوريوس 

 1112/  11/ 21 قسم علوم الحاسبات  /العلوم   جامعة بغداد / كلية حاسبات ماجستير

 2117/  2/  11 قسم علوم الحاسباتكلية الرشيد / الجامعة التكنولوجية /  حاسبات دكتوراه

 الى  -من    الجهة التي عم  بها       عنوان الوظيفة

  7776  7ك – 7777ايلو   / كلية الرغيد/ علوم الحاسبا الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد/تدريسي

 7772غباط   - 7776 7ك قسم علوم الحاسبا / الجامعة التكنولوجية مدرس مساعد/تدريسي

  7778ايلو   – 7772غباط  م الحاسبا / الجامعة التكنولوجيةقسم علو األصطناعيرئيس فرع الذكاء 

 7743  7ك - 7778ايلو   قسم علوم الحاسبا / الجامعة التكنولوجية رئيس فرع امنية الحاسوب 

 4/8/7743  – 7743  7ك  قسم علوم الحاسبا / الجامعة التكنولوجية البرمجيا   رئيس فرع

 لحد اآلن 4/8/7743 ا / الجامعة التكنولوجيةقسم علوم الحاسب المعاون األداري

 ت اسم البحث المجلة العدد وتاريخ النشر مالحظات مالحظات

 Vol.28 No.2 2010   مشترك  

 مجلة الهندسة

الجامعة /والتكنولوجيا

 التكنولوجية

Multi Focus Image Fusion 

Using Statistical Approaches 
1 

 Vol. 1 2010 مشترك
المؤتمر العلمي االول لعلوم 

 الحاسوب / الجامعه التكنلوجية

Panoramic Image 

Construction Using Edge 

Pixels Connectivity 
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 ) يقدم التأييد بقبو  النغر ( المقدمة للترقية الحالية :االبحاث المقبولة للنغر  -ب
 
 

 
 

 
 :نشاطات عضو الهيئة التدريسية على صعيد القسم / الجامعة / جهات اخرى .6

    :النغاطا  على صعيد القسم -أ

 )مرفق(.   2117-2112الذكاء األصطناعي/ للعام الدراسي فرع االمتحانية/ رئيس اللجنه. 1

 )مرفق(.   2115-2117للعام الدراسي  الذكاء األصطناعي /فرع االمتحانية/ ئيس اللجنه. ر2

 )مرفق(.   2111-2115الذكاء األصطناعي / للعام الدراسي فرع االمتحانية/ رئيس اللجنه  .3

 )مرفق(.   2111-2111أمنية الحاسوب / للعام الدراسي فرع االمتحانية/ رئيس اللجنه .1

الرابعة. حسب االمر المرحله  نع / الذكاء األصطناعي /فرع2117 -2112 ة االشراف التربويعضو في لجن .8

 )مرفق(.  27/2/2117في   11االداري ع ح 

الرابعة. حسب االمر المرحله  عن / الذكاء األصطناعي /فرع2115 -2117 ة االشراف التربويعضو في لجن .2

 )مرفق(.  15/11/2117في   311االداري ع ح 

الرابعة. حسب االمر المرحله  عن / عيالذكاء األصطنا /فرع2111 -2115 ة االشراف التربويعضو في لجن .7

 )مرفق(.                                     21/11/2115في   727االداري ع ح 

 22/1/2115في  881عضو في لجنة متابعة مركز تقنية المعلومات واالتصاالت حسب االمر االداري ع ح /  .5

 )مرفق(

عضو في اللجنة العلمية الخاصة بعقد المؤتمر العلمي االول لقسم علوم الحاسبات حسب االمر االداري ع ح /   .1

 )مرفق( 2/12/2111في   232

 )مرفق( 11/1/2111في  281عضو في لجنة استحداث فرع شبكات الحاسوب حسب االمر االداري ع ح  .11

 )مرفق( 21/1/2115في  31اري ع ح / حسب االمر االد2111-2115عضو في اللجنة العلمية لسنة .11

 )مرفق( 2/12/2111في  237حسب االمر االداري ع ح / 2111-2111عضو في اللجنة العلمية لسنة .12

 )مرفق( 12/1/2111في  733عضو في لجنة تنسيق االساتذة حسب االمر االداري ع ح /  .13

 21/7/2111في  1135االداري ع ح / عضو في لجنة أقامة ومتابعة الدورات العلمية والتعليمية بموجب االمر  .11

 )مرفق(

   : عضوية اللجان في الجامعة  .ب
السنوية الثالثة لمركز تقنية المعلومات/ الجامعة التكنلوجية حسب  ICTCعضو اللجنة التحكيمية لمسابقة  -1

 .      2/8/2111في  53االمر الجامعي أ.ج /

 

 

 

 

رقم وتاريخ كتاب التأييد بقبول  مالحظات

 النشر
 ت العنوان جهة النشر

 مفرد

 
 11/11/2111في   112 

الجمعية العراقية لتكنولوجيا 

 المعلومات/ الجامعة المستنصرية

A Patch Based Image 

Completion Algorithm 

with Suggested Similarity 

Criteria 
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 ترقية  :كتب الشكر والتقدير التي حصل عليها منذ اخر .  7 .7
 

 المناسبة رقم وتاريخ الكتاب الجهــــة 
في  211ع ح / القسمالتكنولوجيه/رئيس  ةالجامع  .1

3/11/2117 
 تثمينا لجهود اعضاء اللجان االمتحانية

في   127ع ح / القسمالتكنولوجيه/رئيس  ةالجامع  .2

21/2/2115 
 تثمينا لجهود اعضاء اللجان

 لدوام ايام السبتاالمتحانية وااللتزام بالمراقبات وا

في   221ع ح / القسمالتكنولوجيه/رئيس  ةالجامع  .3

8/8/2111 
تقديرا للجهود القيمه المبذوله في اعداد المناهج الدراسيه 

 المقترحه لقسم علوم الحاسبات

في  115م ج / التكنولوجيه/رئيس الجامعه ةالجامع  .1

1/8/2117 

 هام الموكلةتقديرا للجهود المتميزة للقيام بالواجبات والم

في  573م ج / التكنولوجيه/رئيس الجامعه ةالجامع  .8

15/9/2111 
تقديرا للجهود المبذوله في تهيئة مستلزمات نجاح العام 

 لقسم علوم الحاسبات 2111-2115الدراسي 

في  838 م ج / التكنولوجيه/رئيس الجامعه ةالجامع  .2

22/11/2111 
اللجنة  تقديرا للجهود المتميزة المبذوله االعضاء

 للمؤتمر العلمي االول لقسم علوم الحاسبات علميةال
في  12م ج / التكنولوجيه/رئيس الجامعه ةالجامع  .7

7/1/2111 
تقديرا للجهود المبذوله في مجلس قسم علوم الحاسبات 

 2111-2111للعام الدراسي 

في  312م/ح   التكنولوجيه/رئيس الجامعه ةالجامع  .5

22/2/2111       

 ICTC جهود المبذوله في انجازاعمال مسابقةتقديرا لل

 لثةالثا

 
 

 الدراسات العليا / الماجستير مناقشة طلبة .8

التكنولوجية.   / الجامعةقسم علوم الحاسبات  سالمه عذاب رسن( فيطالبة الماجستير ) ةعضو في لجنة مناقش .أ

 )مرفق(. 1/1/2115 في 223ع.ح /د.حسب االمر 

قسم علوم الحاسبات / الجامعة التكنولوجية.   منى يوسف صغير ( فيماجستير )عضو في لجنة مناقشه طالبة ال .ب

 )مرفق(. 11/3/2111 في 11/ د ح حسب االمر ع

 

 مقيم علمي .9

في  1111الكتاب المرقم  كلية الهندسة بموجب  –مجلة الهندسة والتنمية / الجامعة المستنصرية مقيم علمي  .أ

 .)مرفق( 15/12/2115

في  1117الكتاب المرقم  كلية الهندسة بموجب  –ندسة والتنمية / الجامعة المستنصرية مجلة الهمقيم علمي  .ب

 .)مرفق( 15/12/2115

 .8/2/2111في  11مقيم علمي للمؤتمر العلمي الحادي عشر لهيئة  التعليم  التقني   بموجب  الكتاب  المرقم    .ت

 .11/5/2111في  815المرقم  م د /  الكتاب لمجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم بموجبمقيم علمي  .ث

في  22الكتاب المرقم  كلية الهندسة بموجب  –لمجلة تكريت للعلوم والهندسة  / جامعة تكريت  مقيم علمي    .ج

 .)مرفق( 11/13/2111

 


