
 المعلومات الشخصية

 اسامه كريم دمحم االسم الثالثي

 

 

 Osama.mohammed@stu.edu.iq البريد االلكتروني

ياء , دبلوم عالي حاسبات  الشهادة ز  ماجستير علوم فير

 مدرس مساعد  اللقب العلمي

ياء ,  االختصاص العام ز  حاسبات علوم فير

 مايكروويف االختصاص الدقيق

 االتصاالت , الحاسوب البحثية االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

ي اجسام  2014-2013 الماجستير
 
االستطاره الكهرومغناطيسيه ف

 معدنيه متناظره محوريا مطليه 

 العراق معة البرصة جا

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

دوره تأهيليه في 

 الحاسبات 

مكتب الخدمات العلميه 

هيئة  –و االستشاريه 

ي 
 التعليم التقن 

 3002 اسبوعان 

دورة اختبار كفاءة 

 قيادة الحاسوب 

مركز  –جامعة ميسان 

ونيه  الحاسبه االلكتر

 3002 اسبوع 

اللغه دورة كفاءة 

 االنكليزية 

مركز  –جامعة ميسان 

ونية  الحاسبة االلكتر

 3002 اسبوع

اللغه دورة كفاءة 

 العربيه

مركز  –جامعة ميسان 

ونية  الحاسبة االلكتر

 3002 اسبوع

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 ولحد االن 3002 رئيس قسم انظمة الحاسوب 



 

 

 

 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

Hybrid genetic algorithm and particle 

swarm optimization wavelet neural 

network for direct controller for robot 

manipulator   

ي 
 3122مجلة التقنز

صل بحث تقليل مساحة المقطع الراداري للجسم المو 

 المطلي بالعازل ذو القيمه العدديه

  3122مجلة ابحاث ميسان للدراسات االكاديميه 

ات البيولوجيه ألستخدامات الهاتف النقال   3122مجلة ابحاث ميسان للدراسات االكاديمية  التأثير

  

  

  

  

  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
ي التعليم الجامعي 

 
ي  استخدام الحاسوب ف

 3002المؤتمر العلمي العاشر لهيئة التعليم التقن 

The 6th International Scientific 
Conference on Nanotechnology , 

Advanced Materials and its 
Applications(ICNAMA2018) 

  3002الجامعه التكنلوجيه 

  

  

  

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهت المانحت تاريخال العنوان

ي  3000 شكر و تقدير 
ي  العماره /المعهد التقن 

اض   ادخال الصف االفتر

ي  3123-2331 32عدد  –شكر و تقدير 
 ااالعمال المكلف به العماره /المعهد التقن 

 االعمال المكلف بها  مساعد رئيس الجامعه 3122-3111 2عدد  –شككر و تقدير 

    

ونيك                  3122 3122                   رئيس قسم االلكتر

 3122 3111 رئيس قسم انظمة الحاسوب 

   

   



    

 الخبرات التدريسية

 المرحلت الدراسيت التي درستها ةاسم الماد
ونيك  االول االلكير

 االول معمارية الحاسوب 

 الثانيه مبادئ الحاسوب

 الثانيه هياكل البيانات

 

 االشراف على الدراساث العليا
 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب

    

    

    

 

 
 Name :Osama 

Kareem 

MOhammed 

Technical Institute of Amara College / Institute : 

 Department 

:Computer System  

 Position :Lecturer 

 Degree :Assist  

Lecturer 

 

 Other Affiliations : 

 E-mail 

:osama.mohammed

@stu.edu.iq 

 

Education 



 

 

 

 

 

 

 

 

Higher Diploma – Iraqi Commission for Computer and Informatics 2002 

M.SC. – Basra University 2014  

 

 

Teaching Activities 

 Computer  

Physics  

 

Membership of Scientific Communities 

 

 

 

 

 

Scholarly and professional Academic Activities and 

Service 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Graduate Supervision 

 

 

 

 

 

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 

Type of Participation Organizer Title  

The 6th International 

Scientific Conference on 

Nanotechnology , Advanced 

Materials and its 

Applications(ICNAMA2018) 

University of Technology   Radiation Pollution 

in The Fields of Maysan Oil 

Company   

Tenth Conference of The 

Technical Education 

Authority  

 The Use of the Computer in 

University education   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

   

   

   

 

 

 

 

 

   

Publications 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


