
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 ومعالجة صور.  الحاسوب امنية  االختصاص الدقيق- الحاسوب ونظم المعلومات  مدكتوراه في عل
 

  الخبرات

 االن  الى –  2022 -7من تاريخ              

 . عضو لجنة الترقيات العلمية في معهد الدراسات العليا             

 

 االن  الى – 2021 من تاريخ 

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب. –كلية المنصور الجامعة، رئيس قسم 

 
  2021-12الى غاية  2021-10من تاريخ             

 . المختبرات, كلية المنصور الجامعة.مدير دائرة مديرة دائرة             
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 قسم علم الحاسوب ونظم معلومات. –كلية المنصور الجامعة، رئيس قسم 
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 االكاديمية الشهادات
 2015 -اذار 

 . وبقسم علوم الحاس/الجامعة التكنولوجية، دكتوراه في علوم الحاسوب  
  

 2004 -ايلول

 .حاسبات معهد المعلوماتية للدراسات العليا   /  قسم علوم ال، ماجستير في علوم الحاسوب 

 

 1997 -حزيران  

 .قسم علوم الحاسوب/    الجامعة التكنولوجية، بكالوريوس في علوم الحاسوب             

 

 المهارات
 يمية سيسكو للشبكات.ضمن اكاد الدولية حاصلة على العديد من الشهادات •

 والشباكات.  تدريس العديد من الللغات البرمجية في مجال السوفتوير للحاسبات  •

 تقيم العديد من البحوث العلمية ضمن مجال علوم الحاسوب ونظم المعلومات. •

 تقيم اطاريح دراسات عليا ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة الجامعة التكنولوجية/ قسم علوم الحاسوب. •

 ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة الجامعة بغداد / قسم علوم الحاسوب.تقيم اطاريح دراسات عليا  •

 تقيم اطاريح دراسات عليا ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة الجامعة بابل / قسم علوم الحاسوب. •

 تقيم اطاريح دراسات عليا ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة المعهد العالي للدراسات العليا / قسم علوم الحاسوب. •

 تقيم اطاريح دراسات عليا ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة جامعة الموصل/ كلية العلوم الحاسوب والرياضيات •

 مناقشة طلبة دراسات عليا ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة الجامعة التكنولوجية/ قسم علوم الحاسوب. •

 قسم علوم الحاسوبمناقشة طلبة دراسات عليا ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة الجامعة بغداد /  •

 مناقشة طلبة دراسات عليا ) ماجستير ، دكتوراه(  لطلبة الجامعة بابل/ قسم علوم الحاسوب. •

 مناقشة طلبة دراسات عليا    لطلبة المعهد العالي للدراسات العليا/ قسم علوم الحاسوب. •

 وم الحاسوب.الجامعة التكنولوجية/ قسم عل    -التدريس واالشراف على طلبة الدراسات العليا •

 معهد الدراسات العليا/ قسم علوم الحاسوب.    -التدريس واالشراف على طلبة الدراسات العليا •

 ) الجامعة التكنولوجية, الجامعة المستنصرية,جامعة الموصل( ستالل العلمي للمعامالت الترقية العلمية االخبير في  •

 .والمؤتمرات العلمية في العديد من المجالت المحلية والعالمية للعديد من البحوث العلمية مقييم •
 

 ةالمؤلفات والبحوث المنشور
• MS.C. Thesis: “Systematic Software Reliability Testing Strategies  ", University 

of Technology, Baghdad, Iraq, 2004. 

• Paper:    , “ Systematic Software Testing Strategy” ,Al-Rafidain University 

Collage for Computer Science Journal , 2006.  

• Paper: “Software Engineering Cost Estimation By Using COCOMO II Model”, 

Mansour University Collage   for Computer Science Journal, 2006.  

• Paper: “Used SLIM Model to Estimate Software Cost”, Mansour University 

Collage   for Computer Science Journal, 2007.  

• Paper ," An Used O-O-M to Support Web Site Design ",the DCCA2007 1st 

International Conference on Digital Communications and Computer 

Applications, Jordan University of Science & Technology Faculty of 

Computer& Information Technology,2007. 
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• Paper : “Using Information Technology Security to Protectthe Network 

Models”, Mansour University Collage   for Computer Science Journal, 2010.  

• Paper : “Using Unstructured Behavioural Tracking to Estimate the Quality of 

Architecture Design Based On Video Track”, ICIT 2013 The 6th International 

Conference on Information Technology. 

• Paper :”  Build Architecture Design for an Intelligent Security System based on 

Behavior Tracking”,International Journal of Computer Applications (0975 – 

8887) Volume 99– No.11, August 2014. 

• Paper : “ The Proposed Design of the Monitoring System for Security Breaches 

of Buildings Based on Behavioral Tracking” , IJCSNS International Journal of 

Computer Science and Network Security, VOL.14 No.7, July 2014. 

• Ph.D.   Dissertation :  “Designing A Digital System for the Security of a Building 

Based on Behavioral Tracking”, University of Technology, Baghdad, Iraq, 2014. 

• Paper : “Using Shape Representation  to Design Panorama Video System”, 

Mansour University Collage   for Computer Science Journal, 2015.  

• Paper : “Text hiding in Color Images using the Secret Key Transformation 

Function in GF(2n)”, Iraq Journal Of Science ,The University Of Baghdad,2015. 

• Paper: “Real-time face detection in digital video-based on Viola-Jones 

supported by convolutional neural networks.”, International Journal of 

Electrical & Computer Engineering (2088-8708), Volume 12,Issue,3,2022. 

• Paper: “A Review: Video Encryption Techniques, Advantages And 

Disadvantages”, Volume 19,Issue 1, Webology  ,2022. 

• Paper: “Partial Face Encryption Based on CAT Swarm Optimization”,2nd 

international Conference on Advances in Engineering Science and 

Tecnology,2022. 

• Paper: “Comparative of Viola-Jones and YOLO v3 for Face Detection in Real 

time”, Iraqi Journal of Computers,Communication,Controls & Systems 

Engineering,Volume 2,Issue 22,   ,2022. 

• Paper:  “Image Encryption Based on Multi-Level Keys on RC5 Algorithm”, 

,International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) ,16(17), 

Page:101-115,DOI: 10.3991/ijim.v16i17.34335 

 

https://www.researchgate.net/profile/Abeer-Salim-Jamil/publication/359398795_Real-time_face_detection_in_digital_video-based_on_Viola-Jones_supported_by_convolutional_neural_networks/links/6239e69601fabf38ea3b6ea2/Real-time-face-detection-in-digital-video-based-on-Viola-Jones-supported-by-convolutional-neural-networks.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Abeer-Salim-Jamil/publication/359398795_Real-time_face_detection_in_digital_video-based_on_Viola-Jones_supported_by_convolutional_neural_networks/links/6239e69601fabf38ea3b6ea2/Real-time-face-detection-in-digital-video-based-on-Viola-Jones-supported-by-convolutional-neural-networks.pdf
https://www.webology.org/data-cms/articles/20220308035845pmwebology%2019%20(1)%20-%2098%20pdf.pdf
https://www.webology.org/data-cms/articles/20220308035845pmwebology%2019%20(1)%20-%2098%20pdf.pdf
https://ijccce.uotechnology.edu.iq/article_175825.html
https://ijccce.uotechnology.edu.iq/article_175825.html
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Interactive-Mobile-Technologies-iJIM-1865-7923
http://dx.doi.org/10.3991/ijim.v16i17.34335


 

 

• Paper : “Improvement of rabbit lightweight stream cipher for image encryption 

using Lévy flight”, International Journal of Health 

Sciences,DOI:  10.53730/ijhs.v6nS8.11630, August 2022. 

• Paper :” A Survey: Wireless Secure Health Monitoring System”, JOURNAL OF 

ALGEBRAIC STATISTICSVolume 13, No. 3, 2022, p. 3685-3697. 

• Paper: “Multibiometric System with Runs Bits Permutation for Creating 
Cryptographic Key Generation Technique”, Volume (64) Issue (1) and will 

be published on (January) 2023 in Iraqi Journal of Science (IJS). 

 

 .2011المنهجي لطلبة المرحلة االولى في التعليم المهني فرع الحاسبات  (العملي)كتاب مبادى الحاسوب  •

 .2014  التعليم المهني فرع الحاسباتالمنهجي لطلبة المرحلة الثالثة في  (النظري)كتاب قواعد البيانات  •

 

 الجوائز، التقديرات، وبراءات االختراع ان وجدت
 التكنولوجية.كتاب شكر وتقدير من  الجامعة  •

 التعليم المهني.كتاب شكر وتقدير من  •

 .خالل فترة عمليالعديد من كتب الشكر والتقدير من عمادة كلية المنصور الجامعة •

 شهادات تقديرة من جامعات عربية من خارج القطر . •

 الجامعة التكنولوجية. قبل درع من اكثر من  الحصول على •

 بغداد.كتاب شكر وتقدير من  جامعة  •

 الحصول على درع وكتاب شكر وتقدير من  قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. •

 كتاب شكر وتقدير من  الكلية التقنية الوسطى. •

 كتب شكر وتقدير من اكاديمية السيسكو . •

 كتب شكر وتقدير من عدة مؤتمرات محلية وعالمية عن تقييم العديد من البحوث. •
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