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  لشهادات الدراسيةا

  .2013 ،جامعة بغداد ،قسم علوم الحاسبات ،كلية العلوم ،ماجستير علوم في علوم الحاسبات •

  ."نظام تمييز لوحات أرقام السيارات العراقية": عنوان الرسالة

 لؤي أدور جورج. أ.م.د.المشرف: 

 .2008بات، الجامعة التكنولوجية، م علوم الحاسقس ،بكالوريوس علوم حاسبات •

 

 لقاب العلمية ومواضيع المحاضراتاأل

 . 2014منذ  الجامعة التكنولوجية ،في قسم علوم الحاسوب مدرس مساعد •

 تامواضيع المحاضر •

 لغة البرمجة العملية عملي أو نظري أسم المادة

 SQL  لغة األستعالم المهيكلة نظري وعملي قواعد بيانات

 نظري وعملي برمجة مواقع

 HTML4لغة ترميز النص التشعبي 

  Java Script-نص الجافا 

 ASP –صفحات الخادم الفعّالة 
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 6.0برمجة بأستخدام لغة مايكروسوفت فيجوال بيسك  يملع أمنية الوسائط المتعددة

 

 أهتمامات األبحاث العلمية

 معالجة الصور. •

 تمييز األنماط. •

 

 علميتقييم اإلداري والال

 دوراتو شهادات .1

 الجهة المانحة نوع الشهادة

 المجلس الثقافي البريطاني مختلف المستويات –لغة أنكليزية 

 الواليات المتحدة األمريكية توفل آي تي بي

 جامعة بغداد -مركز الحاسبة األلكترونية  IC3تكنولوجيا و

 الجامعة التكنولوجية -مركز التعليم المستمر  طرائق تدريس

 الجامعة التكنولوجية –قسم األعالم والعالقات العامة  في تحرير الخبردورة 

 

ومجموعة من كتب الشكر من  ،من المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد عن نشر بحث علمي في مجلة عالمية شكرالب كت. 2

 .رئيس قسم علوم الحاسوب

 اللجان اإلدارية. 3

  .2017ة المختبرية عضو لجنة نظام الترميز المّوحد لألجهز •

 المركز األول، والحصول على ولغاية اآلن 2016أواخر عام منذ  مسؤول مختبر األوراكل في قسم علوم الحاسوب •

 تصنيف جودة المختبرات التعليمية.ل ا  قبين مختبرات القسم التسعة وف

، والحصول على 2016صف ولغاية منت 2014 منذ العام رئيس لجنة األعالم وعضو األرتباط لقسم علوم الحاسوب •

يوم الجامعة للعام الدراسي  إحتفاليةبين لجان األعالم ألقسام ومراكز الجامعة التكنولوجية في تصنيف  المركز األول

2015-2016. 

 .2016منذ ولغاية منتصف  2014الحاسوب رئيس لجنة األشراف على الموقع األلكتروني لقسم علوم  •
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 .2016ولغاية منتصف  2015منذ  علوم الحاسوبترجمة األخبار في قسم عضو لجنة  •

للعام الدارسي  ABETعضو اللجنة الفرعية لكتابة تقرير التقييم الذاتي لفرع نظم المعلومات وحسب متطلبات  •

2014-2015. 

 ولغاية اآلن. 2016منذ  نظم المعلوماتوفرع  2015البرمجيات في عام  ضو لجنة الجودة لفرعع •

 ولغاية اآلن. 2016منذ  نظم المعلوماتفرع و 2015في عام  البرمجيات وي لفرععضو لجنة األشراف الترب •

 .2016-2015 للعام الدراسي عضو لجنة األشراف على المختبرات •

 .2016-2015 للعام الدراسيالسنوية  قسم علوم الحاسوب اتعضو لجنة نشاط •

 .2016-2015المشاركة في أستقبال طلبة المرحلة األولى للعام الدراسي  •

 .2014آب  فيمتحان كفاءة الحاسوب عضو لجنة وعضو اللجنة الساندة إل •

 .للعديد من مشاريع طلبة المرحلة الرابعةلجان المناقشات العلمية . 4

 .2017كانون الثاني  ، الجامعة التكنولوجية،بعنوان "كيف تكتب رسالة ماجستير" مركز التعليم المستمر دورة. 5

دليل التعريفي للتدريسيين لغرض التسجيل على البريد الرسمي وعلى مواقع التدريسيين ضمن موقع "الأعداد دليل بعنوان . 6

 ."الجامعة التكنولوجية

 

 مشاريع طلبة المرحلة الرابعةاالشراف على 

فرع الوسائط المتعددة، قسم علوم الحاسوب، الجامعة التكنولوجية، للطالبين:  "تمييز األحرف المكتوبة بخط اليد"، •

 .2016-2015 للعام الدراسي يماء عّمار فاضل وعلي أياد روكان،ش

للطالبين: علي تحسين ومثنى  ،الجامعة التكنولوجية ،قسم علوم الحاسوب ،صطناعيفرع الذكاء اإل ،"تمييز األرقام" •

 .2015-2014 للعام الدراسي ،شاكر

 

 نكليزية(الكتب المنشورة )اللغة األ

 ب.كتاب ألكتروني يطبع حسب الطل  •

 ".: مقدمة وتنفيذنظام تمييز لوحات أرقام السيارات بأستخدام مجموعة من المصنفاتعنوان: "ال    

 ين: ندى نجيل كمال و د. لؤي أدور جورج.المؤلف 

 ألمانيا. – " الب المبرت أكاديمك ببلشنغ"دار النشر:  

“License Plate Recognition Using a Set Of Classifiers: Introduction And Implementation” 

 LAP LAMBERT Academic publishing, ISBN-13: 978-3-659-43834-9, ISBN-10: 

3659438340, EAN: 9783659438349. 
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 )اللغة االنكليزيةالبحوث المنشورة )

ؤي أدور ، ندى نجيل كمال، ل"طريقة مّحسنة لتمييز لوحات تسجيل السيارات العراقية بأستخدام األسقاطات المحلية" .1

 EISSN 2312-1637 ،ISSN، 2016ب، تشرين الثاني 4، العدد 57جورج، المجلة العراقية للعلوم، المجلد 

 .2779-2767ص ، 0067-2904

“An Improved Method to Recognize the Iraqi License Plates Using Local Projections” 

2779.pdf-http://www.ijs.scbaghdad.edu.iq/issues/Vol57/No4B/Vol57Y2016No4BPP2767 

 

، 57" أستخدام معلومات الحافة في تمييز األرقام المكتوبة بخط اليد"، ندى نجيل كمال، المجلة العراقية للعلوم، المجلد  .2

 .994-984ص ، 2016نيسان  ،ISSN 0067-2904أ، 2العدد 

“Utilization of Edge Information in Handwritten Numerals Recognition” 

http://www.ijs.scbaghdad.edu.iq/issues/Vol57/No2A/Vol57No2AP984-994.pdf 

 

"تمييز أرقام وأحرف لوحات السيارات"، ندى نجيل كمال ولؤي أدور جورج، المجلة العالمية للبحث المتقدم في علوم  .3

 .835-824ص، 2014، نيسان 4، الطبعة 4الحاسوب وهندسة البرمجيات، المجلد 

“License Plate Numerics and Characters Recognition” 

https://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_4/4_April2014/V4I4-0310.pdf 

 

" نظام إيجاد موقع لوحة تسجيل السيارة"، ندى نجيل كمال ولؤي أدور جورج، المجلة العالمية للبحث العلمي  .4

 .838-831، صISSN 2229-5518، 2013-لطبعة السادسة، حزيران ، ا4والهندسي، المجلد 

“A Localization System for Car License Plate” 

  http://www.ijser.org/researchpaper/A-Localization-System-for-Car-License-Plate.pdf 

 

 

 المؤتمرات وورشات العمل والبعثات البحثية العلمية

، وبالتعاون مع الطالب سّجاد سالم سدخان وم. 2017آذار   29تصميم المواقع األلكترونية"، فيورشة عمل بعنوان " •

ملحق قسم علوم الحاسوب  الورشة في قاعة المناقشات في أقيمتشذى حبيب جعفر وم.م. منى غازي عبد الصاحب. 

 .MVCتناولت الورشة أهمية معمارية الـ فرع نظم المعلومات. –في الجامعة التكنولوجية لطلبة المرحلة الرابعة 

http://www.ijs.scbaghdad.edu.iq/issues/Vol57/No4B/Vol57Y2016No4BPP2767-2779.pdf
http://www.ijs.scbaghdad.edu.iq/issues/Vol57/No2A/Vol57No2AP984-994.pdf
https://www.ijarcsse.com/docs/papers/Volume_4/4_April2014/V4I4-0310.pdf
http://www.ijser.org/researchpaper/A-Localization-System-for-Car-License-Plate.pdf
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 أقيمت م. ياسر منذر أسماعيل،، ألقيت بالتعاون مع 2017آذار   27في "تحليل نظام الغياباتورشة عمل بعنوان " •

الوسائط فرع  تكنولوجية لطلبة المرحلة الثانيةحق قسم علوم الحاسوب في الجامعة الالورشة في قاعة المناقشات في مل

 متكامل.برمجي ربط المفاهيم النظرية مع المفاهيم العملية لمادة قواعد البيانات ضمن نظام  يتم، كي المتعددة

عبّاس فاضل وم. علي  ألقيت بالتعاون مع م.مبرمج فاضل ،2017آذار  27في ورشة عمل بعنوان "نظام المخازن" •

الورشة في قاعة المناقشات في ملحق قسم علوم الحاسوب في الجامعة التكنولوجية لطلبة  أقيمتحسن حّمادي. 

المرحلة الثانية، فرع إدارة الشبكات، كي يتّوضح لدى الطلبة ربط المفاهيم النظرية مع المفاهيم العملية لمادة قواعد 

 .متكاملعملي البيانات ضمن نظام 

 .2017آذار  8 ألقاء محاضرة علمية بعنوان "اللغة والحاسوب"، •

 .2016آذار  ،ألقاء محاضرة علمية حول أهمية توثيق البرمجيات •
 .ABETفي مختلف ورش العمل الخاصة بكتابة تقرير التقييم الذاتي وفق معايير  المشاركة بصفة عضو لجنة فرعية •

 ،2015نيسان  6-5في  في الجامعة التكنولوجية ،، شعبة قواعد البياناتونيةاأللكتر نظيم زيارة للطلبة لمركز الحاسبةت •

، متكامل نظام برمجيلتوسيع مدارك الطلبة في مادة قواعد البيانات وتوضيح كيفية تطبيق المفاهيم النظرية ضمن 

وسائط المتعددة. ال ألفرع الذكاء األصطناعي وأمنية الحاسوب لطلبة المرحلة الثالثة وإقامة ثالث محاضرات علمية

العناوين التالية: "نظام الرواتب لمنتسبي الجامعة التكنولوجية" و"نظام متابعة السير تحت جاءت المحاضرات 

الدراسات األولية لطلبة الدراسات األولية" و"نظام األفراد لمنتسبي الجامعة التكنولوجية"، وبالتعاون مع رئيس 

 با مظفر ناصر وم.م. فرح فليح حسن.مبرمجين بان محمد صالح، والمهندس ص

 .2014الجامعة التكنولوجية،  ،المعرض العلمي لقسم علوم الحاسوبالمشاركة في  •

 .2013جامعة بغداد،  ،كلية العلوم ،قسم علوم الحاسبات ،لدراسات العليا في خدمة المجتمع"ورشة العمل الموسومة "ا •


