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 محمود دمحم ليث طالل االسم الرباعً : -

 03/0/3890 : المٌالدتارٌخ  -

 62/0/6332 : تارٌخ الحصول علٌها                                      ماجستٌر  الشهادة : -

 المعلوماتتمنٌات   التخصص الدلٌك :                 علوم حاسبات:  التخصص العام -

  3/33/6338 تارٌخ الحصول علٌه :                            مدرس   اللمب العلمً : -

 (سنة 30) عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : -

  عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً : -

 mohammedeco@uodiyala.edu.iqالبرٌد االلكترونً :  -

 كلٌة الٌرمون الجامعةالجهة المانحة لشهادة البكلورٌوس :  -

 تركٌا -جامعة جنماٌا  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :  -

  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 Design and Manage Website for College of Administration and عنوان رسالة الماجستٌر : -

Economics, Diyala University                                          

  عنوان رسالة الدكتوراه : -

 الوظائف التً شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظٌفة  ت

 6338الى  6339 كلٌة التربٌة االساسٌة –لسم الحاسبات  مسؤول صٌانة الحاسبات 3

 6338الى  6339 كلٌة التربٌة االساسٌة –لسم الحاسبات  مسؤول مختبر الحاسبات 6

 6333الى  6338 كلٌة االدارة وااللتصاد مسؤول شعبة الدراسات والتخطٌط  0

 6336الى  6333 كلٌة االدارة وااللتصاد شعبة الحاسبة واالنترنتمسؤول  4

 6336الى  6333 كلٌة االدارة وااللتصاد مسؤول مولع الكلٌة االلكترونً 2

 6339الى  6332 كلٌة االدارة وااللتصاد مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنت 2

 الى االن  6338 كلٌة االدارة وااللتصاد مسؤول وحدة اعتماد المختبرات 7

 الى االن  6363 وااللتصادكلٌة االدارة  مسؤول شعبة البعثات والعاللات 9



 

 

 الجهات او المعاهد التً درس فٌها : -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلٌة ( ) المعهد ( ت

 بكالورٌوس 6332/6332الى  6336/6330 كلٌة الٌرمون الجامعة 3

 ماجستٌر 6332الى  6330  تركٌا -جامعة جنماٌا  6

0    

 

 

 

 : الدراسٌة التً لام بتدرٌسهاالممررات  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 6339/6338 معمارٌة الحاسبات )عملً( الحاسبات كلٌة التربٌة االساسٌة دٌالى 3

 6333/6333 حاسوب )عملً( االحصاء كلٌة االدارة وااللتصاد  دٌالى 6

 6333/6336 ماتالب )عملً( االحصاء كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 0

 6332/6332 ( المرحلة االولى,عملًحاسوب )نظري االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 4

 6332/6332 ( المرحلة الثانٌة,عملًحاسوب )نظري االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 2

 6332/6332 ( المرحلة الرابعة,عملًلواعد بٌانات )نضري االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 2

 6332/6337 حاسوب )نظري , عملً( المرحلة االولى االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 7

 6332/6337 )نظري,عملً( المرحلة الثانٌة  Spss االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 9

 6332/6337 بٌانات )نضري,عملً( المرحلة الرابعةلواعد  االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 8

 6337/6339 حاسوب )نظري , عملً( المرحلة االولى االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 33

 6337/6339 )نظري,عملً( المرحلة الثانٌة  Spss االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 33

 6337/6339 لواعد بٌانات )نضري,عملً( المرحلة الرابعة االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 36

 6339/6338 حاسوب )نظري , عملً( المرحلة االولى االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 30

 6339/6338 )نظري,عملً( المرحلة الثانٌة  Spss االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 34

 6339/6338 لواعد بٌانات )نضري,عملً( المرحلة الرابعة االلتصاد وااللتصادكلٌة االدارة  دٌالى 32



 6339/6338 الثالثةلواعد بٌانات )نضري,عملً( المرحلة  االدارة العامة كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 32

اساسٌات الحاسوب )نظري , عملً (المرحلة  االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 37

 االولى

6338/6363 

6363/6363 

ماٌكروسوفت اكسل )نظري , عملً( المرحلة  االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 39

 الثانٌة

6338/6363 

6363/6363 

 6338/6363 (Eviewsتطبٌمات التصادٌة على الحاسوب ) االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد دٌالى 38

6363/6363 

 

 : والورش التدرٌبٌة التً شارن فٌها المؤتمرات والندوات العلمٌة -

 –نوع المشاركة )بحث  مكان االنعماد  طبٌعة النشاط ت
 حضور(

 السنة الدراسٌة

 كلٌة االدارة وااللتصاد )ندوة علمٌة( عضو لجنة تحضٌرٌة 3
 الندوة العلمٌة االولى

تصمٌم مطوٌات والشهادات 
 التمدٌرٌة

6333/6336 

 كلٌة االدارة وااللتصاد )ندوة علمٌة( عضو لجنة تحضٌرٌة 6
 الندوة العلمٌة الثانٌة

تصمٌم مطوٌات والشهادات 
 التمدٌرٌة

6336/6330 

 كلٌة االدارة وااللتصاد )ندوة علمٌة( عضو لجنة تحضٌرٌة 0
 الندوة العلمٌة الخامسة

تصمٌم مطوٌات والشهادات 
 التمدٌرٌة

6332/6332 

 وااللتصادكلٌة االدارة  )ورشة عمل( 4

 
محاضر )ورشة عمل بعنوان 
ادارة وتطوٌر مولع الكلٌة 

 االلكترونً 

6332/6332 

 كلٌة االدارة وااللتصاد )ورشة عمل( 2

 
محاضر )ورشة عمل بعنوان 

 Googleالباحث العلمً 
Scholar 

6332/6337 

محاضر )ورشة عمل بعنوان  كلٌة االدارة وااللتصاد )ورشة عمل( 2

Research Gate 

6332/6337 

محاضر )تطبٌمات الوٌندوز  كلٌة االدارة وااللتصاد دورة تدرٌبٌة للموظفٌن 7
 (6333واالوفس

6332/6337 

محاضر )ورشة عمل بعنوان  كلٌة االدارة وااللتصاد ورشة عمل 9
 الحكومة االلكترونٌة(

6332/6337 

باحث ) اثر موالع التواصل  كلٌة االدارة وااللتصاد ندوة علمٌة 8
االجتماعً على المستوى 

 العلمً للطلبة(

6337/6339 

باحث )ممارنة بٌن المنصة  كلٌة االدارة وااللتصاد سمنر )حلمة نماشٌة( 33
 االلكترونٌة العرالٌة والتركٌة(

6337/6339 



باحث ) المكتبة االفتراضٌة  كلٌة االدارة وااللتصاد ورشة عمل 33
 العرالٌة(

6337/6339  

محاضر )المعادالت الرٌاضٌة  كلٌة االدارة وااللتصاد تدرٌبٌة للتدرٌسٌٌندورة  36
والمخططات فً برنامج 

 االكسل(

6337/6339 

باحث ) االستمارات  كلٌة االدارة وااللتصاد ورشة عمل 30
 االلكترونٌة على مولع الكلٌة(

6337/6339  

 6337/6339 )تطبٌمات االكسل(محاضر  كلٌة االدارة وااللتصاد دورة تدرٌبٌة للموظفٌن 34

 6337/6339 عضو لجنة تحضٌرٌة كلٌة االدارة وااللتصاد ندوة علمٌة 32

 عضو لجنة تحضٌرٌة كلٌة االدارة وااللتصاد مؤتمر الكلٌة االول 32
المؤتمر الدولً واالول 

فً  للتطبٌمات االلكترونٌة
 جامعة دٌالى

6337/6339 

 6339/6338 عضو لجنة تحضٌرٌة وااللتصادكلٌة االدارة  ندوة علمٌة  37

 Research Gate 6339/6338)محاضر ) كلٌة االدارة وااللتصاد دورة تدرٌبٌة 39

الٌة النشر فً محاضر ) كلٌة االدارة وااللتصاد دورة تدرٌبٌة 38
 المجالت العالمٌة الرصٌنة(

6338/6363 

 6363/6363 )المجالت المفترسة(محاضر  كلٌة االدارة وااللتصاد ورشة عمل  63

عضو لجنة تحضٌرٌة المؤتمر  كلٌة االدارة وااللتصاد مؤتمر الكلٌة الثانً 63
الدولً الثانً لكلٌة االدارة 
 وااللتصاد / جامعة دٌالى

6363/6363 

 محاضر )الباحث العلمً( كلٌة االدارة وااللتصاد دورة تدرٌبٌة 66

Google scholar  
6363/6363 

 

 

 

 



 :( التً لام بالنشر فٌها impact factorsالمجالت العالمٌة ومجلت ) -

العدد الذي  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

 نشر فٌه

 السنة 

1 Ijser India novel Digital watermarking 

technique based on (STD) 

ISSN 2229-

5518 
April 2015 

التمنٌة فً العراق بٌن حاضنات اإلعمال  الجزائر افاق علمٌة 2

 الفكرة والتطبٌك

ISSN 1112-

9336 

Jan 2018 

3 University of 

Babylon 

Journal 

Iraq Image in image steganography 

based on modified advanced 

encryption standard and lest 

significant bit algorithms 

 May 2018 

4 Journal of 

Engineering 

and Applied 

Sciences 

Pakstan Improvement of Security in 

Cloud of Health Care for the 

Human-Being via Machine 

Learning 

Volume: 

14 

Issue: 

16 

Jan 2019 

5 International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Wireless 

Security 

(IJCSWS) 

India   

Image Processing for Tribble 

Faults of Features Images via 

SPM 

IJCSWS - 

Volume 

:06      

Issue:05 

Oct 2019 

6 International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Wireless 

Security 

(IJCSWS 

India Using Cloud Computing 

Technologies for  

Improvement E-Learning System 

in University of  

Diyala 

Vol. 08(02) Apr 2021 



 

 كتب الشكر والجوائز والشهادات التمدٌرٌة    

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل علٌه 

)جائزة / شهادة 

تمدٌرٌة / كتاب 

 شكر( 

 السنة  عنوان االبداع او النشاط الجهة المانحة 

ادارة وتطوٌر مولع  3

 الكلٌة

 6333 الكلٌة ادارة وتطوٌر مولع رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر

 6333 بناء لاعدة بٌانات الطلبة دٌالى جامعة رئٌس كتاب شكر لاعدة بٌانات الطلبة 6

مساعد رئٌس الجامعة  شكر كتاب تحدٌث مولع الكلٌة 0

 للشؤون العلمٌة

 6336 تحدٌث مولع الكلٌة

 اللجنة لتحضٌرٌة 4

 ندوة الكلٌة

كتاب شكر + 

 شهادة تمدٌرٌة

عمٌد كلٌة االدارة 

 وااللتصاد

 6333 االولىالندوة العلمٌة 

 لتحضٌرٌة اللجنة 2

 الكلٌة ندوة

 االدارة كلٌة عمٌد شكر كتاب

 وااللتصاد

 6336 الثانٌة العلمٌة الندوة

الندوة العلمٌة الثانٌة  2

 للكلٌة

 6333 الثانٌة العلمٌة الندوة دٌالى جامعة رئٌس تثمٌن جهود

 االدارة كلٌة عمٌد شكر كتاب الجهود المبذولة 7

 وااللتصاد

تطوٌر شعبة الحاسبة 

 واالنترنت

6332 

 لتحضٌرٌة اللجنة 9

 الكلٌة ندوة

 االدارة كلٌة عمٌد شكر كتاب

 وااللتصاد

 6332 ندوة الكلٌة الخامسة

 االدارة كلٌة عمٌد شكر كتاب الامة ورشة عمل 8

 وااللتصاد

محاضر فً ورشة عمل 

 بعنوان الباحث العلمً

6332 

 االدارة كلٌة عمٌد كتاب شكر الامة دورة تدرٌبٌة 33

 وااللتصاد

 6332 دورة تدرٌبٌة للموظفٌن

 االدارة كلٌة عمٌد شكر كتاب عمل ورشة الامة 33

 وااللتصاد

 عمل ورشة فً محاضر

 Researcg Gate بعنوان

6337 

انشاء استمارات  36

 الكترونٌة

 االدارة كلٌة عمٌد شكر كتاب

 وااللتصاد

دور الحكومة تفعٌل 

 االلكترونٌة

6337 

 6337تنفٌذ نظام االمتحان  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكرتطبٌك نظام االمتحان  30



 االلكترونً للطلبة االلكترونً

تصمٌم استمارات  34

 الكترونٌة 

استمارات االكترونٌة  عمٌد الكلٌة كتاب شكر

خاصة بالطلبة 

 والتدرٌسٌٌن

6339 

نشر بحث فً مجلة  عمٌد الكلٌة شكر كتاب نشر بحث دولً  32

 جزائرٌة

6339 

درع الجامعة  مؤتمر الكلٌة 32

 وكتاب شكر

عضو لجنة تحضٌرٌة  عمٌد الكلٌة

فً  للمؤتمر الدولً االول

 الكلٌة

6339 

عضو فرٌك اٌركس  37

 للتعلٌم االلكترونً

الامة دورات تدرٌبٌة فً  رئٌس جامعة دٌالى شهادة دولٌة

برنامج الكلٌة لتطبٌك 

 التعلٌم االلكترونً

6363 

مساهمة فً التعلٌم  39

 االلكترونً

وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر

 والبحث العلمً

مساهمة فً التعلٌم 

 االلكترونً

6363 

مساهمة فً التعلٌم  38

 االلكترونً

وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر

 والبحث العلمً

مساهمة فً التعلٌم 

 االلكترونً

6363 

مساهمة فً التعلٌم  63

 االلكترونً

وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر

 والبحث العلمً

مساهمة فً التعلٌم 

 االلكترونً

6363 

وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر نشر بحوث علمٌة 63

 والبحث العلمً

 6366 نشر بحوث علمٌة

 

 

 

 

 

 

 , التركٌةاالنكلٌزٌة , اللغات التً ٌجٌدها : العربٌة 


