
    السيرة الذاتية

 

 د. حسنين سمير عبدهللاأ.م.

  –العراق –  بغداد 6791/        : مواليد

 أعزب لحاله الزوجيه:.ا

 عراقي .الجنسيه:

 بغداد.حل الوالده: م

 العراق -الجامعة التكنولوجية بغداد .محل العمل :

 اإلنكليزية -العربية .اللغات :

 .الهاتف الخلوي :

 qhasanen@yahoo.com .:العنوان االلكتروني
 

 الشهادات
 .علوم حاسوب تخصص نظم معلومات بكلوريوس 

 .أمنية معلوماتماجستير 

 .ذكاء إصطناعي دكتوراه 

 

 الدرجات العلميه
 مدرس مساعد   

  مدرس 

 حاليا( ستاذ مساعدأ(. 

 ستاذأ  

 

 التكريم
 علدم  الااسدم ( كتدب شدكر وتقددير مدر رسديل  سدم 22( كتب شكر وتقددير مدر رسديل العامعدة و)21)

 وكتا  شكر وتقدير مر مدير عا  داسرة الباث والتطمير في وزارة التعليم العالي والباث العلمي

 البامث والكتب
   :الكتب .2

  : البامث .1

 

  خمارزميددة حسددااات الاددام  د.حسددنين سددمير عبدددهللا  د.أحمددد رددارق صددادق و"
بغدداد، -معة التكنولوجيةالجا-، مجلة الهندسة والتكنولوجيةالنموي التنقيبية الممجهة"

 .7007 1اإلصدار-79

 .لاد  مشداك  تاقيد  "دراسة مقارنة لسدلم  الدذكاب االتاشدد  حسنين سمير عبدهللا،د
 .7066أيلول بغداد، -الجامعة التكنولوجية-، مجلة الهندسة والتكنولوجيةاألمثلية"

  .مقتددر  "ومحمددد نددارض ،ا ددل،  حسددنين سددمير عبدددهللاد.  أحمددد رددارق صددادق ،د
 خمارزمية حسااات الاام  النموي االبادث المادر  لاد  مشدكلة الملكدات المتعدددة

 .7060، شبار بغداد-الجامعة التكنولوجية-، المؤتمر األول لقسم علوم الحاسوب")ن(

  ،إ تددرا  قددري ةعينددة د.عدد ء كددادم، د.حسددنين سددمير عبدددهللا ومحمددد نددارض ،ا ددل"
الجمعيدددة العراقيدددة  "،للمفتدددا  المعلدددر اا عتمددداد علدددج مشدددكلتي التع سدددة واألسدددل

 .7066آذار ، لتكنولوجيا المعلومات

  ،نظددا  مقتددر   دارة البيانددات د.عدد ء كددادم، د.حسددنين سددمير عبدددهللا وآمددين عدددنان"
-لتكنولوجيددةالجامعددة ا-، مجلددة الهندسددة والتكنولوجيددة"HTCلعهدداز الهدداتذ الددذكي 

 .7066آب بغداد، 

  ،قريقددة معتمدددة علددج مسددتعمرة د. حسددنين سددمير عبدددهللا و مصددطها جاسددم  ددادي"

مجلددددة الهندسددددة  ،النادددد  ا عددددطناعية ألجدددد  إسددددترجال المعلممددددات فددددي الميددددب"

 .7062 بغداد-الجامعة التكنولوجية-والتكنولوجية



__________________________________________________ 
 

 الدراسات العليا  الشراف علج مختلذ اقاريح قلبةا

 
 :االشراف علج مختلذ اقاريح الماجستير ,اع  ةذه االقاريح مبينه ادناه 

  2إشراف عدد 

  1منا شة عدد  

 :االشراف علج مختلذ اقاريح قلبة  الدكتمراه ,اع  ةذه االقاريح مبينه ادناه 

  2إشراف عدد 

  3منا شة عدد 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -:العمعيات والمنظمات الاكمميه 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اية نشاقات اخرى
  الجامعة التكنولوجية. ،ي قسم علوم الحاسوب ،ي،رع الذكاء اإلصطناعي رئيس 

  7المشاركة ،ي لجان وزارية عدد 

  4المشاركة ،ي لجان جامعية عدد 

  61المشاركة ،ي لجان داخل قسم علوم الحاسوب عدد 

  الجامعة التكنولوجية وقسم علوم الحاسوب  –التدريس ،ي الدراسات العليا ،ي قسم علوم الحاسوب– 

 الجامعة المستنصرية.


