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 المعلومات العامة ..............

  فرح توفيق عبد الحسين   :االسم

  .العراق بغداد، ،1980: الوالدة ومكان تاريخ

  .التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب علوم قسم: المكتب عنوان

  2009/  الحاسوب علوم في ماجستير/  ماجستير: الدراسة درجة

  .أمنية البيانات: العلمي التخصص

  .مساعد مدرس: العلمي اللقب

 ..ال يوجد: البريد صندوق

 07901981549: النقالة الهواتف

 farah.tawfiq@Yahoo.Com :  اإللكتروني البريد

 

 .......  العلمية الدرجات

 .2002, التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب علوم قسم/  الحاسوب علوم في, البكالوريوس. 1

 . 2009, التكنولوجية الجامعة/  الحاسبات علوم قسم/  الحاسوب علوم في ,ماجستير. 2

" نموذج قياسات الوجه باستخدامالتخويل بتمييز الوجه "العنوان:   

  عماد كاظم جبار  الدكتورالمساعد  األستاذ: المشرف

 ............االلقاب العلمية 

 . 2002 التكنولوجية الجامعة/  مركز التدريب و المعامل  في مساعد باحث .1

 . 2005 التكنولوجية الجامعة/  باحث في قسم الشؤون العلمية و العالقات الثقافية  .2

 . 2009 التكنولوجية الجامعة/  مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية فيمساعد  مدرس .3

 2015مدرس مساعد في قسم علوم الحاسوب / الجامعة التكنولوجية  .4

 

  .…………والعلمي اإلداري تقييم

 كتب شكر من مدير مركز التدريب و المعامل  3 .1

  السيد رئيس الجامعة التكنولوجية  من والتقدير الشكر كتب 4 .2
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 2003عضو اللجنة االمتحانية في مركز التدريب و المعامل في  .3

و لغاية  1/2011 /15مسؤولة شعبة الشؤون العلمية في قسم الشؤون العلمية و العالقات الثقافية للفترة من  .4

17/10/2012 

 17/10/2012و لغاية  1/2011 /15للفترة من  مقررة اللجنة الجامعية للشؤون العلمية / لجنة دائمية  .5

و  1/2011 /15للفترة من  عضو في اللجنة الساندة للجنة الجامعية للمواد الكيميائية و الخطرة و السامة / لجنة دائمية  .6

 .17/10/2012لغاية 

ة تسويق النتاجات العلمية وكالة التابعة لمكتب السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية للفترة من مديرة شعب .7

 .25/5/2014و لغاية  14/4/2014

 . 13/4/2014المساهمة في التهيئة للمعرض العلمي للنتاجات العلمية ليوم الجامعة في  .8

 

 ............ ..  الوظيفي التاريخ

 2005-2002مركز التدريب و المعامل مساعد باحث في . 1

  باحث في قسم الشؤون العلمية و العالقات الثقافية . 2

 2006باحث في مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية . 3

 2015-2009مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية وقسم الشؤون العلمية و العالقات الثقافية   فيمساعد  مدرس. 4

  اآلن حتى-2015, التكنولوجية الجامعة/  الحاسوب علوم قسم في مساعد مدرس.  5

 

 .......  العلمية البحثية االهتمامات

  معالجة الصور . 1

 و التشفير  أمنية بيانات الحاسوب. 2

 اخفاء المعلومات . 3

 

 االشراف على اطاريح الدكتورا...................

 اليوجد .1

 

 الماجستير ............. االشراف على اطاريح

 ال يوجد  .1
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 االشراف على مشاريع الدبلوم ...............

 ال يوجد  .2

 

   .. ......(العربية اللغة) ةالمنشوروالفصول في الكتب  لكتبا

   .ال يوجد .1

 

   .. ......(االنكليزية اللغة) ةالمنشوروالفصول في الكتب  لكتبا

 

 ال يوجد 

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

 

1. " 4LSBs Technique for information hiding inside image  by using  2*2 mask size", 

assistant lecturer farah tawfiq ,  مجلة كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية 

 البحوث المنشورة )اللغة العربية (.............

 ال يوجد

 

  .......العلمية يةالبحث والبعثات عملات الورش المؤتمرات، 

 اليوجد 

 

 

 

 


