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 6112-6116االبحاث المنجزة من قبل اعضاء القسم للعام الدراسي  -1

 اسم البحث اسم الباحث ت
مرحلة 

 البحث

نسبة 

 اإلنجاز

1 
 و.د. فشاس يذًذ أصىدأ.

 و.د.عهٍ يذًذ صبنخ ادًذ

Developing High School 

Information System Using Artificial 

Intelligence Methods 

 % 111 يُجزيُشىس

2 

 و.د. فشاس يذًذ أصىدأ.

 و.و. عمُم ثبيش جىاد

 و.و. يذًذ عبدل

تصًُى يُصت تعهُى انكتشوَُت نكهُت انتشبُت 

 األصبصُت فٍ جبيعت دَبنً
 % 111 يُجزيُشىس

 صىدأفشاس يذًذ  .د.وأ. 3

Modification of The Greedy 

algorithm To Solving3-Index Planar 

Assignment Problem   

 %111 يُشىسيُجز

 د. دُذس عبذ انببلٍ عببسو. 4

Modern Technology Adaptive 

Milling Decorative Elements 

Furniture 

 

غُش يُجز 

 يُشىس

 

111% 

5 

 

 و. دبيذ صبدق يهذٌ

 

Evaluation of Routing Protocols on 

Ad Hoc Network Modeling from 

Medical Data using OpNet 

Simulation 

 

 يُشىسيُجز

 

111% 

 و. دبيذ صبدق يهذٌ 6
Storage Architecture for Network 

Security in Cloud Computing 

يُجز غُش 

 يُشىس
111% 

7 

 

 و.و.عمُم ثبيش جىاد

 

انذىصبت انضذببُت فٍ انًإصضبث انتعهًُُت بٍُ 

 انىالع و انطًىح

 

 يُجزيُشىس

 

111% 

8 

 

 و.و.عمُم ثبيش جىاد

 

عهىيبث فٍ تذذَذ تأثُش اصتخذاو تكُىنىجُب انً

انتًشَُبث وفك بعض انًتغُشاث انفضُىنىجُت 

41-31نتطىَش انهُبلت انبذَُت نهًىظفٍُ بأعًبس   

 

غُش يُجز

 يُشىس

111% 

9 

 

 و.و.عمُم ثبيش جىاد

 

دساصت تذهُهُت ألدواث انُظى انتعهًُُت انمبئًت 

 عهً انذىصبت انضذببُت
 %111 يُجزيُشىس

 و.و. عمُم ثبيش جىاد 11

الع انتىاصم االجتًبعٍ فٍ انضهى دوس يى

انًجتًعٍ )سؤَت تذهُهُت نىالع انًجتًع 

 انعشالٍ(

 %111 يُجزيُشىس
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 و.و. َىسس دُذس يذًىد 11
تىظُف انذشوف فٍ تًُُت يهبسة انشصى نذي 

 طبنببث انًشدهت انًتىصطت

يُجز غُش 

 يُشىس
111% 

12 

 و.و شًُبء طه ادًذ

 و.و. عمُم ثبيش جىاد

 بظىو.و. ببٌ جىاد ك

Analyzing E-Banking Systems with 

Biometrics Technology 
 %111 يُشىسيُجز

 و.و. جبصب دضٍ عبىدٌ 13

Enhancement of Mammogram 

Image Base on Two Stage 

Denoising Filtering and Contrast 

Limited Adaptive Histogram 

Equalization 

 %111 يُجزيُشىس

14 

 صىدو.د. فشاس يذًذ أأ

 و. اَتصبس َبصٍُ خضُش

 و.و. َبصش عهٍ يطٍُ

A Model of Hybrid Cloud to Detect 

and Prevent Repeated Files by 

Using Dual Encryption to Improve 

Security 

يُجز غُش 

 يُشىس
111% 

 و.د. دُذس عبذ انببلٍ عببس 15
Creation of Databases on The Basic 

of EAV-Technologies 

 غُش ُجزي

 يُشىس
111% 

 شًُبء طه ادًذ .و.و 16

Trusted DB:A Trusted Hardware- 

Based Database with Privacy and 

Data Confidentiality 

يُجز غُش 

 يُشىس
111% 

 شًُبء طه ادًذ .و.و 17

Traffic Pattern-Based Content 

Leakage Detection for Trusted 

Content Delivery Networks 

ُجز غُش ي

 يُشىس
111% 
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 6118-6112للعام الدراسي  عضاء القسمأالمقترحة من قبل بحاث األ -6

 اسم البحث اسم الباحث ت
مرحلة 

 البحث

نسبة 

 اإلنجاز

 صىدأو.د. فشاس يذًذ أ. 1

Technology of the Coordinator's 

Construction for Distributed 

Transactions in The Web 

Service Conditions 

يُجز 

 يُشىس
111% 

 صىدأو.د. فشاس يذًذ أ. 2

تصًُى وتُفُز بشَبيج انكتشوٍَ إلداسة 

انمضى انعهًٍ: كهُت انتشبُت األصبصُت / لضى 

 انذبصببث ئًَىرجب  

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

3 

 صىدأو.د. فشاس يذًذ أ.

 و. اَتصبس َبصٍُ خضُش

 و.و َبصش عهٍ يطٍُ

وٍَ نتضجُم تصًُى وتُفُز بشَبيج انكتش

 غُبببث انطهبت

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

4 

 صىدأفشاس يذًذ  و.د.أ.

 اَتصبس َبصٍُ خضُش و.

 َبصش عهٍ يطٍُ. و.و

 انضُذ ادًذ ادضبٌ

اثببث صذق انًذتىي واصبنت انًشصم 

 QRCodeببصتخذاو تمُُت 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

5 
 و.د. فشاس يذًذ أصىدأ.

 و.د.عهٍ يذًذ صبنخ ادًذ

Comparative Characteristic of 

the Means for Automated 

Verification for Correctness of 

the Compilation of SQL-Queries 

 %71  يضتًش

6 
 و.د. فشاس يذًذ أصىدأ.

 و.د.عهٍ يذًذ صبنخ ادًذ

Modification of the Algorithms 

for Interaction between Database 

Management Systems and Index 

Data Structures 

 %71  يضتًش

7 
 و. دبيذ صبدق يهذٌ

 و.و. لصٍ كُعبٌ كبظى

A Review Study on Cloud 

Computing Issues 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

8 
 و. دبيذ صبدق يهذٌ

 و.و. لصٍ كُعبٌ كبظى

Design and Implementation of 

E-Commerce Website for 

Shopping  

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 و. دبيذ صبدق يهذٌ 9

Empirical Investigation of TCP 

Incast Congestion in Wireless 

Cloud Computing Networks  

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 %111يُجز غُش  Fingerprint and Iris Matching و. دبيذ صبدق يهذٌ 11
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 Using Edge Detection Operators و.و. لصٍ كُعبٌ كبظى

and Modified Approach of 

Hough Transform 

 يُشىس 

11 
 و. دبيذ صبدق يهذٌ

  و.و. لصٍ كُعبٌ كبظى

The Effectiveness of Random 

Early Detection in Data Center 

Transmission Control Protocol-

Based Cloud Computing 

Networks 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 سو.د. دُذس عبذ انببلٍ عبب 12

Information Production 

Technological Flows of The 

Furniture Enterprise As The 

Object of Management 

يُجز 

 يُشىس
111% 

 و.د. دُذس عبذ انببلٍ عببس 13
Mathematical Modeling of The 

Wood Milling Process 

يُجز 

 يُشىس
111% 

 و.د. دُذس عبذ انببلٍ عببس 14
Study of Efficiency of Adaptive 

Milling of Wood 

يُجز 

 يُشىس
111% 

 و.د. دُذس عبذ انببلٍ عببس 15
Adaptive Feed Control of 

Operating Tool in CNC Machine 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 انتصار ٌاسٌن خضٌرم.  16

Framework for Characterization 

Extraction of A Single Image in 

3D Intrinsic Scene 

 %5 يخطظ

17 
 م.م. عقٌل ثامر جواد

 و.و. جبصب دضٍ عبىدٌ

Use Easyclass Platform in 

Higher Education: University of 

Diyala-College of Basic 

Education Case   

 %51 يضتًش

 م.م. عقٌل ثامر جواد 18
انجبيعبث انزكُت فٍ يإصضبث انتعهُى انعبنٍ 

 انعشالٍ: سؤَت يضتمبهُت

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

19 
 م.م. عقٌل ثامر جواد

 م.م. جاسب حسن عبودي

األصش انعهًُت و انتشبىَت نهًُصبث 

 انتعهًُُت فٍ انًإصضبث األكبدًَُت

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

21 
 م.م. عقٌل ثامر جواد

 و.د. دُذس عبذ انببلٍ عببس

 م.م. جاسب حسن عبودي

The Views of Teachers on Using 

Easyclass Platform in Higher 

Education at College of Basic 

Education in Diyala University  

 %51 يضتًش

 ٌاسر علً مطنًم.م.  21
An Efficient Two-Stage Block 

Coding Method for Compression 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 
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Binary Images 

 ٌاسر علً مطنًم.م.  22

Estimating the State of Website 

Security as Poorly Regulated 

Mechanisms Based on Fuzzy 

Logic Methods  

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 و.و. شًُبء طه ادًذ 23

Evaluate The Efficiency of 

Video Transmission Using a 

New Circular Search Algorithm 

Based on The Motion Estimation 

for a Single User 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 و.و. شًُبء طه ادًذ 24
Motion Estimation Using a New 

Circular Search Algorithm 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 و.و. شًُبء طه ادًذ 25

Supporting privacy protection in 

personalized web searching and 

browsing 

يُجز غُش 

 يُشىس 
111% 

 Promotion of Scientific Research م.م. بان جواد كاظم 26
منجز غٌر 

 منشور 
200% 

 زٌنب قحطان محمدم.م.  27

An Improved Filtering 

Technique for Reduction of 

Speckle Noise and Enhancement 

of SAR image 

منجز غٌر 
 منشور 

200% 

 زٌنب قحطان محمدم.م.  28

Wavelet and SVD Based ECG 

Steganography for Protecting 

Patient Confidential Information 

in Point-of-Care Systems  

منجز غٌر 
 منشور 

200% 

 م. نورس حٌدر محمود 29
أثش اصتشاتُجُت َجًتٍُ و سغبت فٍ تًُُت 

انتعبُش انفٍُ نذي تهًُزاث انصف انخبيش 

 اإلبتذائٍ

 %50 مستمر

 م. نورس حٌدر محمود 31

يظبهش انهُئت اِديُت فٍ انعهذ اِشىسٌ و 

تىظُفهب فٍ سصىيبث طهبت انًشدهت 

 اإلعذادَت
 %10 مستمر

 

 و المترجمةأالكتب المؤلفة  -3

 منهجي / مساعد الكتاب عنوان اسم التدريسي ت
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 م. حامد صادق مهدي 1
Design and Implementation 

of E-Commerce Site for 

Shopping 

 مساعد

 قٌل ثامر جوادم.م. ع 1
البرامج المكتبٌة و تطبٌقاته أساسٌات 

 العملٌة 
 منهجً

 م.م. جاسب حسن عبودي 3
البرمجة المهٌكلة فً  أساسٌات

 الجامعات العراقٌة
 مساعد

 

 

 

 6118-6112ساتذة المطلوب استضافتهم للعام الدراسي األ -4

  التدرٌسٌٌن: استضافة كل من السادة سٌتم- 

 . الشبكات العصبٌةعطاء محاضرة حول إل أحمد لدكتور علً محمد صالحا -2

 .تكنولوجٌا المعلوماتإلعطاء محاضرة حول  المدرس الدكتور سالم عبد الخالق -1

 

 لحلقات النقاشية المقترح اقامتهاالندوات وا -5

 المحاضرين التاريخ الندوة ت

1 
برامج الواقع االفتراضً 

 واستخداماتها فً التعلٌم
15/20/1027 

 احمد شٌماء طه .م.م
 عقٌل ثامر جواد .م.م

 عباس حٌدر عبد الباقً د.م. 17/22/1027 االرهاب االلكترونً 1

 عباس حٌدر عبد الباقً د.م. 15/21/1027 طرق اختبار االمتحان االلكترونً 3

4 
Implementation of Cloud 

Computing in Education 

System 
7/3/1028 

 حامد صادق مهديم. 
 اظمقصً كنعان ك .م.م

 سودأم.د. فراس محمد أ. 25/03/1028 تطبٌقات األجهزة الذكٌة 5

 16/3/1028 الكمبٌوتر والبحث العلمً 6
 عباس حٌدر عبد الباقً د.م.

 م.م. بان جواد كاظم

7 
ندوة بعنوان الطرق االجراٌة فً 
 تصنٌف جودة المختبرات العلمٌة 

1/4/1028 
 عباس حٌدر عبد الباقً د.م.

 ان محمدم.م. زٌنب قحط

 نورس حٌدر محمود م. 15/4/1028 العنف المدرسً ) خاصة للطلبة( 8

9 
ندوة ارشادٌة لطبة المرحلة 

 الرابعة ) ظاهرة الغش(
 نورس حٌدر محمود م. 

 م.م. ٌاسر علً مطنً  العالم وثورة الذكاء االصطناعً 20
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 أحمد إحسان محمدالسٌد 

 

 ورش العمل المقترح اقامتها  -6

 المحاضرين لتاريخا العنوان ت

 عباس حٌدر عبد الباقً د.م. 16/9/1027-15 المكتبة االفتراضٌة العلمٌة العراقٌة 2

 سودأفراس محمد  د.أ.م. 25/20/1027 القسم العلمً االلكترونً 1

3 
Difference between SQL and 

Mongodb Database 
 سودأفراس محمد  د.أ.م. 5/22/1027

 12/21/1027 وباساسٌات هندسة الحاس 4
 حٌدر عبد الباقً عباس د.م.

 م.م. زٌنب قحطان محمد

 
5 

 6/3/1028 الدوائر االلكترونٌة فً هندسة الحاسوب
 حٌدر عبد الباقً عباس د.م.

 م.م. زٌنب قحطان محمد

 8/3/1028 صٌانة األجزاء المادٌة 6
 حٌدر عبد الباقً عباس د.م.

 م.م. زٌنب قحطان محمد

 20/4/1028 ضً لطلبة قسم الحاسباتالواقع االفترا 7
 حٌدر عبد الباقً عباس د.م.

 م.م. بان جواد كاظم

8 

An intelligent technology for 

protecting patient security 

information based on ECG 

wavelet transform 

 م.م. زٌنب قحطان محمد 26/4/1028

9 
الحوكمة االلكترونٌة انموذج عنها كلٌة 

 بٌة االساسٌة االلكترونٌةالتر
 سودأد. فراس محمد م.أ. 

  إدارة المحتوى التعلٌمً للمنصات التعلٌمٌة 20
 م.م. عقٌل ثامر جواد

 م.م. جاسب حسن عبودي

 

 الدورات التدريبية المقترح اقامتها  -2

 المحاضرين التاريخ العنوان ت

2 
الطرق االجرائٌة فً تصنٌف جودة 

 المختبرات العلمٌة
 عباس حٌدر عبد الباقً د.م. 26-29/20/1027

 عباس حٌدر عبد الباقً د.م. 23/22/1027 الكومبٌوتر والبحث العلمً 1

Prolog 15-16/21/1027البرمجة بلغة  مدخل إلى 3  م. حامد صادق مهدي 

 عباس حٌدر عبد الباقً د.م. 25/3/1028-21دورة تدرٌبٌة لمسؤولً المختبرات  4
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 م. حامد صادق مهدي لتطوٌر الجانب الفنً

5 
دورة لمدرسً الحاسبات فً مدٌرٌة 

 تربٌة دٌالى
24-26/3/1028 

 عبد الباقً عباسم.د. حٌدر 
 م.م. بان جواد كاظم

 م.م. زٌنب قحطان محمد

6 
أساسٌات معالجة الصور الرقمٌة 

 باستخدام الماتالب
25/1/1028-
8/3/1028 

 م. حامد صادق مهدي
 م.م. قصً كنعان كاظم

7 
باستخدام  ٌم المواقع االلكترونٌةتصم

Asp.net and C#  
1/4/1028-
1/5/1028 

 سودأفراس محمد  م.د.أ.
 م. حامد صادق مهدي

 ISO 14001 4/4/1028دورة تدرٌبٌة عن  8
 م. حامد صادق مهدي

 م.م. قصً كنعان كاظم

9 
دورة البرمجة بلغة كولتن لبرمجة 

 تطبٌقات االندروٌد
 

 سودأفراس محمد  م.د.أ.
 م. انتصار ٌاسٌن خضٌر

 سودأفراس محمد  م.د.أ.  دورة تصمٌم البرامج االلكترونٌة 20

 

 طات الالصفية للتدريسيين والطلبةمقترحات النشا -8

  هً: المقترحات- 

 إعداد منشورات أو لوحات تعلٌمٌة خاصة بقسم الحاسبات.  - أ

 المشاركة فً تنظٌف و تزٌٌن قسم الحاسبات.  - ب

لة الرابعة )تعرٌف االجزاء المادٌة للكومبٌوتر وكٌفٌة ورشة عمل لطلبة المرح - ت

 29/21/1027ربطها(  

 

 اصة باعضاء القسم وجدولتها زمنياالحلقة النقاشية الخ -9

حول الحوسبة السحابٌة فً التعلٌم ألساتذة القسم اقامة حلقة نقاشٌة فً القسم 

فاظ على البٌانات فً الوصول السهل للبٌانات من اي مكان وفً اي وقت والح اواهمٌته

دم وجود كلفة كبٌرة على المؤسسات التعلٌمٌة لتوفٌر مكان وشراء من الفقدان وع

 .18/3/1028اء المصادف ربعوذلك فً ٌوم األ وصٌانة االجهزة

 

 الدولية يعزم القسم استحداثه وايجاده من مختبرات ومواقع على الشبكة ما -20

  هً: المستحدثات- 

 اسوب مع خدمة األنترنٌت.حة شبكات القسم بمختبر ربط - أ

 إنشاء مختبر لصٌانة الحاسوب.  - ب

 إنشاء موقع خاص بقسم الحاسبات على الشبكة الدولٌة. - ت
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 إنشاء موقع اإلدارة اإللكترونٌة لقسم الحاسبات. - ث

 

 عضاء القسم والطلبةالسفرات العلمية أل -22

  اقتراح سفرة علمٌة لشارع المتنبً أو لمعارض الكتب ألساتذة و طلبة قسم

 اسبات.الح

  لالطالع على سٌر العملٌة التعلٌمٌة  الجامعة التكنولوجٌةاقتراح سفرة علمٌة الى

 وكذلك زٌارة مختبرات المراكز العلمٌة فً الجامعة.

  سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الثالثة الى مركز الحاسبة واالنترنت فً رئاسة جامعة

 25/21/1027دٌالى فً 

 ت المشار اليها في الفقرات اعالهى ضوء النشاطاتقدير ميزانية القسم المالية عل -16

  ًو حسب ما تم ذكره فً  1028-1027تقدر مٌزانٌة قسم الحاسبات للعام الدراس

 دٌنار عراقً.خمسٌن ملٌون ( 5000000000الفقرات أعاله بمقدار )

 

 عضاء اللجنة العلمية في القسمأ -23

 أسماء اللجنة العلمٌة لقسم الحاسبات
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