
 

 

 

 

 

 

 

 انظْزه انذاحْو
 

 

 

 

       احًذ باباٌ نذٍ عبذ انعشّش يصطفَ:     ـى ـــــــــاالطــ

  1/9/1966 : حارّخ انًْـالد 

 يخشًجت :انحانت انشًجْت 

اثناٌ     :عـــــذد األًالد  

يظهًت   :   انذّـــــــــــانت

      عهٌو حاطباث:        صــانخـخـض

 يذرص :       ه ــــــانٌظْف

   ياجظخْز    :انذرجت انعهًْت 

          كهْت انهغاث :      عنٌاٌ انعًم

:          انعًم   ىاحف

 :         انياحف اننقال

 nada@oclang.uobaghdad.edu.iq :انبزّذ إالنكخزًنِ 

 .انًؤىالث انعهًْت : أًالً  

 

التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية 

بكالوريوس 
 

 2000 التربية ابن الهيثمبغداد 

 2010كلية التربية االساسية السليمانية الماجستير 

الدكتوراه 
 

   

   أخرى 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 .انخذرج انٌظْفِ : ثانْاً  

 

 .انخذرّض انجايعِ : ثانثاً  

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

 2010-2005سليمانية كلية التربية األساسية  1

 2013-2010بغداد كلية اللغات  2

 2014بغداد كلية اللغات  3

 2015بغداد كلية اللغات  4

 2016بغداد كلية اللغات  5

 2021-2017بغداد كلية اللغات  6

7    

8    

 

 

 الى- الفترة من  الجهت الوظيفت ث

 2007-2005كليت التربيت /جامعت السليمانيتمساعذ مبرمج  1

 2008-2007 كليت التربيت/جامعت السليمانيتمبرمج  2

 2009 كليت التربيت/جامعت السليمانيترئيش مبرمجين  3

 2010 كليت التربيت/جامعت السليمانيتمذرس مساعذ  4

 2013-2011كليت اللغاث / جامعت بغذاد مذرس مساعذ 5

 2014كليت اللغاث / جامعت بغذاد مذرس مساعذ 6

 2016-2015كليت اللغاث / جامعت بغذادمذرس  7



 

 

 

 

 

 

 

 .انًقزراث انذراطْت انخَ قًج بخذرّظيا: رابعاً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2005 حاطباثانهغت االنكهْشّت  1

 2006 ىْاكم يخقطعتانزّاضْاث ًانحاطباث  2

 2007 حاطباثانهغت االنكهْشّت  3

 2010-2009 أينْت انًعهٌياث+نظى حشغْم + يعًارّت انزّاضْاث ً انحاطباث  4

  انظزّانْت ًقظى انهغت االنكهْشّت ًانفزنظِ/كهْت انهغاث  5

 ًانخزكِ

 2013-2010 حاطباث

 ًانفزنظِ ًاالنًانِ قظى انهغت انكزدّت/كهْت انهغاث  6

 ًانزًطِ

 2014 حاطباث

 ، انفزنظِ ،انعبزُ ، انظزّانِ قظى انهغت انكزدّت/كهْت انهغاث  7

 ًانزًطِ

 2015 (حاطباث )يزحهت ثانْت+ يزحهت اًنَ 

 ، انفزنظِ ،انعبزُ ، انظزّانِ قظى انهغت انكزدّت/كهْت انهغاث  8

 ًانزًطِ

 2016 (حاطباث )يزحهت ثانْت+ يزحهت اًنَ 

 انظزّانْت ًانفارطْت ًاالنكهْشّت قظى انهغت /كهْت انهغاث  

 ًاالّطانْت

 2019( حاطباث )يزحهت ثانْت+ يزحهت اًنَ 

 2020 (حاطباث )يزحهت ثانْت+ يزحهت اًنَ  االّطانْت  ًاالنًانْت قظى انهغت /كهْت انهغاث  9

 

 .انخِ شارك فْياانعهًْت ًاننذًاث انًؤحًزاث : طادطاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

القاء  بحث دهوك  2010المؤتمر 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 

 2016تاليف 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 

 1991ًسارة انخزبْت كخاب شكز  1

 2012-2011 انظْذ عًْذ كهْت انهغاث جايعت بغذادشيادة حقذّزّت  2

 2012-2011 انظْذ عًْذ كهْت انهغاث جايعت بغذاد (2)كخاب شكز  3

201يعانِ ًسّز انخعهْى انعانِ ًانبحث انعهًِ انظْذ كخاب شكز  4 3 

 2013يظاعذ رئْض جايعت بغذاد انظْذ كخاب شكز  5

 2013انجايعت انًظخنصزّت /انظْذ عًْذ كهْت انعهٌوكخاب شكز  6

 2013انجايعت انًظخنصزّت /انظْذ عًْذ كهْت انعهٌو شيادة حقذّزّت  7

 2014 انظْذ رئْض جايعت بغذادكخاب شكز   8

 2016انظْذ عًْذ كهْت انينذطت انًحخزيت كخاب شكز  9

 2016انظْذ عًْذ كهْت انعهٌو انًحخزو كخاب شكز  10

 2020 2انظْذ ًسّز انخعهْى انعانِ عذد كخاب شكز  11

 2020انظْذ رئْض جايعت بغذاد كخاب شكز  12

 2020انظْذ عًْذ كهْت انهغاث كخاب شكز  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 


