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  التكریم
س��اس لبن��اء مجتم��ع علوم الحاسوب أ ((األول الموسوم ب وتمر علوم الحاسؤحصلت على تكریم نتیجة مشاركتي في م-

  ))المعلوماتیة
  

  لبحوث ا -1
1) Analysis Study and Application for Steganography in Digital 

Images to Reach to Best Method for Data Hiding. 
  9/2/2010في  268، ع ح.ح/2010شباط  11-10المؤتمر العلمي االول لعلوم الحاسوب 

 

2) English Capital Letters Recognition Depend on Computing the 
Seven Moments. 

. 2011لسنة  16صور الجامعھ في العدد نالمكلیة ور في مجلة المنصور/ نشم  
3) )Human Face Recognition depend on Computing the Similarity 

and Difference of the Seven Moments Values as a Face Features. 
 

 .0122لسنة  11في العدد دسة والتكنولوجیا/الجامعة التكنولوجیة ر في مجلة الھنونشمفرد/ م
4) Text-Dependent Audio Biometric Person Authentication    

العراقیھ لھندسة الحاسبات واألتصاالت والسیطره والنظم  مجلةالر في ونشمفرد/ م
 .2012لسنة  2في العدد 

5) A new Approach for Hiding Data within Executable   
Computer Program Files using an Improvement Cover Region. 

العراقیھ لھندسة الحاسبات واألتصاالت والسیطره والنظم حسب الكتاب  مجلةال مقبول للنشر في
  . 25/8/2013في  718
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  الجھــــة      
  

  الجامعة التكنولوجیھ/ قسم 
  الحاسوب  علوم    
  
  

  الجامعة التكنولوجیھ/ قسم 
  علوم   الحاسوب   
  

  الجامعة التكنولوجیھ/ قسم 
  علوم   الحاسوب   
  

    الجامعة التكنولوجیھ/ قسم 
  علوم   الحاسوب   
  

  الجامعة التكنولوجیھ/ قسم 
  علوم   الحاسوب   
  

  رقم وتاریخ الكتاب   
  

  30/9/2000 في  314ع ح/
  
  
  

  31/10/2000في  6117
  
  

         3/2/2002 في  56ع ح/
  
  

  18/9/2002 في  510ع ح/
  
  

  24/6/2008 في  167ع ح/
  

  المناسبة       
  

عضو لجنة التدریب الصیفي 
  في القسم

  
  
  
  
  

عضو لجنة نظام الحوافز في 
  القسم

  
ي عضو لجنة التدریب الصیف

  في القسم
  

عضو لجنة  أمتحانیھ /فرع 
  النظم

  عضو لجنة  أمتحانیھ /فرع      7/11/2010 في  247ع ح/  الجامعة التكنولوجیھ/ قسم 
  النظم                                                                    علوم   الحاسوب    
  

  13/2/2012 في  623ع ح/  الجامعة التكنولوجیھ/ قسم 
  علوم   الحاسوب   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




