
 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
 

 

 

 

       احًذ تاتاٌ َذٖ ػثذ انؼضٚض يظطفٗ:     ـى ـــــــــاالعــ

  1/9/1966 : ذاسٚخ انًٛـالد 

 يرضٔجح :انحانح انضٔجٛح 

 اثُاٌ    :ػـــــذد األٔالد  

 يغهًح  :   انذٚـــــــــــاَح

      ػهٕو حاعثاخ:        صــانرـخـض

 يذسط :       ِ ــــــانٕظٛف

   ياجغرٛش    :انذسجح انؼهًٛح 

          كهٛح انهغاخ :      ػُٕاٌ انؼًم

:          انؼًم   ْاذف

:          انٓاذف انُقال

 nada@oclang.uobaghdad.edu.iq :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انؼهًٛح : أٔالً  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2000 التربية ابن الهيثم بغداد

 2010 كلية التربية االساسية السليمانية الماجستير

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 

 .انرذسٚظ انجايؼٙ : ثانثاً  

 الى- من الفترة  الجامعت  (الكليت/ المعهذ )  الجهت ث

 2010-2005 سليمانية كلية التربية األساسية 1

 2013-2010 بغداد كلية اللغات 2

 2014 بغداد كلية اللغات 3

 2015 بغداد كلية اللغات 4

 2016 بغداد كلية اللغات 5

 2021-2017 بغداد كلية اللغات 6

7    

8    

 

 

 الى- الفترة من  الجهت الوظيفت ث

 2007-2005 كليت التربيت/جامعت السليمانيت مساعذ مبرمج 1

 2008-2007 كليت التربيت/جامعت السليمانيت مبرمج 2

 2009 كليت التربيت/جامعت السليمانيت رئيش مبرمجين 3

 2010 كليت التربيت/جامعت السليمانيت مذرس مساعذ 4

 2013-2011 كليت اللغاث/ جامعت بغذاد مذرس مساعذ 5

 2014 كليت اللغاث/ جامعت بغذاد مذرس مساعذ 6

 2016-2015 كليت اللغاث/ جامعت بغذاد مذرس 7



 

 

 

 

 

 

 

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتؼاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2005 حاعثاخ انهغح االَكهٛضٚح 1

 2006 ْٛاكم يرقطؼح انشٚاضٛاخ ٔانحاعثاخ 2

 2007 حاعثاخ انهغح االَكهٛضٚح 3

 2010-2009 أيُٛح انًؼهٕياخ+َظى ذشغٛم + يؼًاسٚح  انشٚاضٛاخ ٔ انحاعثاخ 4

  انغشٚاَٛح ٔقغى انهغح االَكهٛضٚح ٔانفشَغٙ/كهٛح انهغاخ  5

 ٔانرشكٙ

 2013-2010 حاعثاخ

 ٔانفشَغٙ ٔاالنًاَٙ قغى انهغح انكشدٚح/كهٛح انهغاخ  6

 ٔانشٔعٙ

 2014 حاعثاخ

 ، انفشَغٙ ،انؼثش٘ ، انغشٚاَٙ قغى انهغح انكشدٚح/كهٛح انهغاخ  7

 ٔانشٔعٙ

 2015 (حاعثاخ )يشحهح ثاَٛح+ يشحهح أنٗ 

 ، انفشَغٙ ،انؼثش٘ ، انغشٚاَٙ قغى انهغح انكشدٚح/كهٛح انهغاخ  8

 ٔانشٔعٙ

 2016 (حاعثاخ )يشحهح ثاَٛح+ يشحهح أنٗ 

 انغشٚاَٛح ٔانفاسعٛح ٔاالَكهٛضٚح قغى انهغح /كهٛح انهغاخ  

 ٔاالٚطانٛح

 2019 (حاعثاخ )يشحهح ثاَٛح+ يشحهح أنٗ 

 2020 (حاعثاخ )يشحهح ثاَٛح+ يشحهح أنٗ  االٚطانٛح  ٔاالنًاَٛح قغى انهغح /كهٛح انهغاخ  9

 

 .انرٙ شاسك فٛٓاانؼهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 القاء  بحث دهوك 2010 المؤتمر العلمي األول للتعليم التقني 1

 القاء  بحث جامعة بغداد/كلية اللغات  2011 المؤتمر العلمي لكلية اللغات السادس 2

 القاء  بحث الجامعة المستنصرية/كلية العلوم 2013 المؤتمر العلمي التاسع لكلية العلوم 3

4     

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  عضو لجنة امتحانية مركزية



 

 

 

 

 

 

 

  قسم اللغة الكردية/رئيسا للجنة جرد المكتبة 

  قسم اللغة الكردية/ رئيسا للجنة الثقافية

  عضو اللجنة االرشاد التربوي 

  القسم الكردي/رئيسا للجنة تنسيق شؤون الطلبة

  عضو لجنة التعليم االلكتروني

  عضو لجنة امتحانية للدراسة االولية والدراسات العليا

  

 . أو تطوير التعليمالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع : ثامنا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 A proposed Technique for Information Hiding Based 

on DCT 

IJACT 2011     كوريا الجنوبية 

2 Utilizing Computers in Teaching 2011 مجلة كلية اللغات المؤتمر السادس 

3 Encryption a text using affine cipher and hiding it in 

the colored image by using the Quantization stage 

 2013 كلية العلوم الجامعة المستنصرية

4 Face detection and the effect of contrast and  

brightness 

Journal  of next Generation 

information technology  

 كوريا الجنوبية 

2014 

5 The Effect of the Smoothing Filter on an Image 

Encrypted By the Blowfish Algorithm Then Hiding It 

in A BMP Image 

 

Journal  of next Generation 

informationdt technology  

 كوريا الجنوبية

2014 

6 Design and Implementation: Proposed Encoding and 

Hiding Texts in  an Image 

 2016 تاليف كتاب

7 Text Hiding in Text using Invisible 

Character 
 

International Journal of 

Electrical and computer 

Engineering 

2020 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية  عضوية :تاسعا 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1991ٔصاسج انرشتٛح كراب شكش  1

 2012-2011 انغٛذ ػًٛذ كهٛح انهغاخ جايؼح تغذاد شٓادج ذقذٚشٚح 2

 2012-2011 انغٛذ ػًٛذ كهٛح انهغاخ جايؼح تغذاد (2)كراب شكش  3

201يؼانٙ ٔصٚش انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ انغٛذ كراب شكش  4 3 

 2013يغاػذ سئٛظ جايؼح تغذاد انغٛذ كراب شكش  5

 2013انجايؼح انًغرُظشٚح /انغٛذ ػًٛذ كهٛح انؼهٕوكراب شكش  6

 2013انجايؼح انًغرُظشٚح /انغٛذ ػًٛذ كهٛح انؼهٕو شٓادج ذقذٚشٚح  7

 2014 انغٛذ سئٛظ جايؼح تغذاد كراب شكش  8

 2016 انغٛذ ػًٛذ كهٛح انُٓذعح انًحرشيح كراب شكش 9

 2016 انغٛذ ػًٛذ كهٛح انؼهٕو انًحرشو كراب شكش 10

 2020 2انغٛذ ٔصٚش انرؼهٛى انؼانٙ ػذد  كراب شكش 11

 2020 انغٛذ سئٛظ جايؼح تغذاد كراب شكش 12

 2020 انغٛذ ػًٛذ كهٛح انهغاخ كراب شكش 13

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 Design and Implementation: Proposed Encoding and Hiding Texts in  

an Image 

2016 

 .اللغــات :ثاني عشر  

       اللغت العربيت 

       

             اللغت االنكليزيت 

  

   CD يتم تسليم نسخت على  : ملحوظت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشج انزاذٛح

 

 

 
 .ػًاد ػثٕد حًٕد انكُاَٙ: اإلعى 

 

 .1961/ 1/12تغذاد : يحم ٔذاسٚخ انًٛالد

 

 .ػهٕو انحاعثاخ: انرخظض

 

 .ذذسٚغٙ: انٕظٛفح

 

 .يذسط يغاػذ: انذسجح انؼهًٛح

 

 .جايؼح تغذاد/ كهٛح انهغاخ / ٔحذج ذكُهٕجٛا انًؼهٕياخ : ػُٕاٌ انؼًم

 

  ًانشٓاداخ انجايؼٛح: أٔال: 

 

 انرأسٚخ انكهٛح انجايؼح انشٓادج

/ انرشتٛح تٍ انٓٛثى  تغذاد تكانٕسٕٚط

 نهؼهٕو انظشفح

 2000 حضٚشاٌ 30

 ذششٍٚ انثاَٙ 14 انششٛذ انركُهٕجٛح ياجغرٛش

2005 

 

 

  ًانرذسج انٕظٛفٙ: ثاَٛا: 

 

 انفرشج انجٓح انٕظٛفح انرغهغم

 جايؼح –كهٛح انقإٌَ  يذسط يغاػذ 1

 تغذاد

 2006 ياٚظ 10يٍ 

 ذششٍٚ انثاَٙ 27انٗ 

2011 

كهٛح انؼهٕو اإلعاليٛح  يذسط يغاػذ 2

 جايؼح تغذاد_ 

 ذششٍٚ انثاَٙ 27يٍ 

 2014 اٚهٕل 1انٗ 

 جايؼح –كهٛح انهغاخ  يذسط يغاػذ 3

 تغذاد

 انٗ 2014 اٚهٕل 1

 اٌٜ

 

 

 

  ًانرذسٚظ انجايؼٙ: ثانثا. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انفرشج انجايؼح ( انكهٛح–انًؼٓذ )انجٓح  انرغهغم

 2010 أٚهٕل 1 انٗ – 2009 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد كهٛح انقإٌَ 1

2 
 كهٛح انؼهٕو –قغى أطٕل انذٍٚ 

 اإلعاليٛح
 تغذاد

 اٚهٕل 1 انٗ –2011 كإٌَ األٔل 1يٍ 

2014 

3 
 كهٛح انؼهٕو –قغى انهغح انؼشتٛح 

 اإلعاليٛح
 تغذاد

 اٚهٕل 1 انٗ – 2011 كإٌَ األٔل 1يٍ 

2014 

  2019 أٚهٕل 1 انٗ 2014 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد كهٛح انهغاخ- قغى انهغح اإلَكهٛضٚح  4

 2020 أٚهٕل 1 – 2014 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد  كهٛح انهغاخ–قغى انهغح انشٔعٛح  5

 2020 اٚهٕل 1 انٗ – 2019 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد  كهٛح انهغاخ–قغى انهغح انفشَغٛح  6

 2020 اٚهٕل 1 انٗ – 2019 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد  كهٛح انهغاخ–قغى انهغح األنًاَٛح  7

 2020 اٚهٕل 1 انٗ – 2019 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد  كهٛح انهغاخ–قغى انهغح اإلٚطانٛح  8

  انٗ اٌٜ– 2014 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد  كهٛح انهغاخ–قغى انهغح اإلعثاَٛح  9

  انٗ اٌٜ– 2014 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد قغى انهغح انرشكٛح 10

  انٗ اٌٜ– 2019 أٚهٕل 1يٍ  تغذاد  كهٛح انهغاخ–قغى انهغح انغشٚاَٛح  11

 

 
  ًانًقشساخ انذساعٛح انرٙ قًد ترذسٚغٓا: ساتؼا. 

 

 انغُح انًادج انقغى انرغهغم

1 
كهٛح -قغى انهغح اإلَكهٛضٚح 

  جايؼح تغذاد–انهغاخ 

 –اعاعٛاخ انحاعٕب ٔذطثٛقاذّ انًكرثٛح 

  انًشحهح األٔنٗ–انجضء األٔل 

انٗ - 2014

2019 

2 
 –اعاعٛاخ انحاعٕب ٔذطثٛقاذّ انًكرثٛح 

  انًشحهح األٔنٗ–انجضء انثاَٙ 

انٗ - 2014

 اٌٜ

3 
كهٛح -قغى انهغح اإلعثاَٛح 

  جايؼح تغذاد–انهغاخ 

 –اعاعٛاخ انحاعٕب ٔذطثٛقاذّ انًكرثٛح 

  انًشحهح انثاَٛح–انجضء انثانث 

انٗ - 2014

 اٌٜ

4 
كهٛح انهغاخ -قغى انهغح انرشكٛح 

  جايؼح تغذاد–

 –اعاعٛاخ انحاعٕب ٔذطثٛقاذّ انًكرثٛح 

  انًشحهح انثاَٛح–انجضء انشاتغ 

انٗ - 2014

 اٌٜ

 



 

 

 

 

 

 

 

 انًؤذًشاخ ٔانُذٔاخ انؼهًٛح: خايغا. 

 

 يكاٌ اإلَؼقاد انغُح انؼُٕاٌ خ
َٕع 

 انًشاسكح

1 
ذطثٛقاخ انٕٚة انحذٚثح ٔانرشقٛح انؼهًٛح 

 نهرذسٚغٙ
2016 

 كهٛح –ٔحذج انحاعثح 

 انهغاخ
 يحاضش

2 
خٛاساخ انًؤعغح انرؼهًٛٛح فٙ انرؼهٛى 

 اإلنكرشَٔٙ
 يحاضش ٔسشح ػًم إنكرشَٔٛح 2020

3 
 انًحذداخ –انرٕاطم تٍٛ األعرار ٔانطانة 

 ٔانًشاكم
 يحاضش ٔسشح ػًم إنكرشَٔٛح 2020

 يحاضش ٔسشح ػًم إنكرشَٔٛح 2020 يقاسَح تٍٛ يُظاخ انرؼهٛى اإلنكرشَٔٙ 4

 

 

 
 

 

 


