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 عبدهللا احمد الشاطي ُسرى محمود -:االسم الرباعي و اللقب -

 1984 بغداد -:محل و تاريخ الوالدة -

 عراقية -:الجنسية -

 االعظمية \بغداد  \العراق  -:عنوان السكن -

 suramahmood84@yahoo.com -البريد االلكتروني: -

  

 

 اكاديمية و مهنيةمعلومات  -2
 

 علوم حاسوب -:االختصاص العام -

 ذكاء اصطناعي  -:االختصاص الدقيق -

 .(سنوات  10عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي ) -

 قمت باالشراف على عدد من مشاريع طلبة المرحلة الرابعة. -

 

 الشهادات -

 الجامعة المانحة االختصاص الشهادة ت
الدولة 

 المانحة
 التقدير

الحصول تاريخ 

 على الشهادة

 2006 جيد  العراق التكنولوجية برامجيات \علوم حاسوب  بكالوريوس 1

الهيئة العراقية للحاسبات و  علوم هندسة البرامجيات ماجستير  2

معهد الدراسات  \المعلوماتية 

 العليا

 2013 جيدجدا   العراق

 

 

 اللقب العلمي -

 تاريخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

 2013 مساعد مدرس 1

 

 الســـــــيرة الذاتية



 سهايرتد تم الدروس التي -

  

 

 

 

 

 البحوث المنشورة -

 
 نشرتاريخ ال مكان النشر البحوث المنشورة ت

1 Build a Framework to Optimize M-

commerce Security 

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة

 (2( ... العدد )15المجلد )

2010 

2 Hybrid Intelligent Techniques for 

Text Categorization 

International Journal of Advanced 

Computer Science and Information 

Technology (IJACSIT) 

Volume-2, No-2 
AND 

International  Conference on 

Advanced Computer Science 

Applications and Technologies 

(ACSAT 2012) 

تم النشر 

 بالمجلة
April 2013 

3 A Proposed Firewall for Viruses 

and Steganography Image 

 المؤتمر الوطني لتكنولوجيا المعلومات و 

 (2012االتصاالت )

 و

المجلة العراقية للحاسبات و المعلوماتية  

 ( 1( ... العدد )1المجلد )

تم النشر 

بالمجلة 

2014 

4 Solving Matching Stable Marriage 

and Salesman Algorithm to Find in 

Employment Agents  

 

Diyala Journal for Pure Science 

Volume-11, No-2 

April 2015 

5 Design of Ultrasonic Radar International Journal of Emerging 

Science and Engineering (IJESE) 

Volume-3, Issue-7 

 May 2015 

6 Design Secured Smart Door Lock 

Based on Jaro Winkler Algorithm 

 

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة

(6( ... العدد )21المجلد )  

2016 

 

 

 

 

 في الدراسات االوليةتدريسها  تم الدروس التي ت

 الذكاء االصطناعيمبادئ  1

 ذكاء اصطناعي متقدم 2

 تقنيات الذكاء االصطناعي 3

 ذكاء اصطناعي 4



 

 العلمية و الندوات المؤتمرات -

 
 او الندوة تاريخ المؤتمر نوع المشاركة اوالندوة مكان انعقاد المؤتمر ت

الجامعة  \المؤتمر العلمي االول لقسم علوم الحاسبات 1

 التكنولوجية

 2010\شباط  \ 11-10 مساهم

2 International  Conference on Advanced 

Computer Science Applications and 

Technologies ACSAT\ ماليزيا 

 2012 \تشرين الثاني  \ 27-26 مشاركة

المؤتمر الوطني لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  3

 الهيئة العراقية للحاسبات و المعلوماتية \

 2013\كانون االول  \ 12-11 مشاركة

المؤتمر الهندسي العلمي الثاني لهندسة السيطرة و  4

 الجامعة التكنولوجية \المكاترونكس الحواسيب و 

   2014\شباط  \ 27-25 مساهم

 2015\نيسان  \ 14-13 مساهم المؤتمر العلمي االول لكلية بالد الرافدين الجامعة 5

ندوة " التقنيات البرمجية و دورها في التجارة  6

 االلكترونية " 

 2015\أيار  \ 4 مساهم

المؤتمر العلمي لجامعة تكنواوجيا المعلومات و  7

بعنوان ) امن الشبكات و النظم االتصاالت 

 الموزعة(

 2015\تشرين الثاني  \ 26-25 مساهم

 

 

 بها ةشاركتم الماللجان التي  -

 

 المنصب الذي شغله اللجنةنوع  ت

 عضو اللجنة االمتحانية 1

 عضو اعتدال اسعار لجنة  2

 عضو البحوثنظام لجنة  3

اللجنة مقرر الدراسات العليالجنة  5  

 

 

 

 

 

 

 


