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فرات االوسط جامعة ال
 التقنية

 2004 الكلية التقنية )نجف(

 College of Science and Art جامعة اوتارا الماليزيه الماجستير

(CAS) 

2014 

 E-Reporting System for UUM Security center عنوان رسالة الماجستير

by using Smartphone Technology 

 الدكتوراه
 

   

  عنوان اطروحة الدكتوراه

    أخرى

 
 الصىرة 



 

 

 

  ً  : انخدريش انجايعي .ثاَيا

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

 2015-2014 جامعة كربالء كلية العلوم 1

 2016-2015 جامعة كربالء كلية التربية للعلوم الصرفة 2

 

  ً  : انًمزراث اندراصيت انخى لًج بخدريضها. ثانثا
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 2014 االمنية )عملي(-الرقميات  قسم الحاسوب  1
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 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 نوع المشاركة 
) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضىر ماليزيا 2012 التقنياث الحديثت للشبكاث 1

2 
International conference, 

Bangkok, Thailand 2014 بحث تايلند 

3 
International conference, 

Pattaya, Thailand 2013 بحث تايلند 

 

 

 و شهاداث انخمديز. انجىائز كخب انشكز ، : خايضا 

كتاب شكر  15امعة , من رئيس الج -7كتب شكر من الوزير , -3 عدد كتب الشكر ونوعها:

 من عمداء الكليات

 اليوجد عدد الجوائز ونوعها:

 اليوجدعدد شهادات التقدير ونوعها:

 



 

 

 انبحىد انًُشىرةصادصا:  

 

سنة  اسم المجلة اسم البحث ت
 النشر

 2007 مجلت االداره واالقتصاد تقدير وتحليل الحساسيت في طرائق احتساب االنتاجيت الجزئيت والكليت 1

2 Design And Evaluation of MANETs Connected to Internet 2010 مجلت جامعت كربالء 

3 M-LEARNING APPLICATION FOR AUTISTIC 

CHILDREN USING ANDROID PLATFORM 

 

International 

conference, 

Bangkok, Thailand 

2013 

4 ELECTRONIC SYSTEM TO ALERT FOREIGN 

STUDENTS 

TO THE VISA EXPIRATION DATE 

International 

conference, 

Pattaya, Thailand 

2014 

5 
Status of E-Government in Iraq and What The 

Challenges Of Development and Implementation. 

International 

Journal of Science 

and Research 

(IJSR) 

2016 

6 Mobile Application for Obtain the Traffic 

Violations. 

 

International 

Journal of 

Advanced Research 

in Computer and 

Communication 

Engineering 

2017 

7  

Clustering Methods for Cluster-based Routing Protocols in 

Wireless Sensor Networks: Comparative Study 

 

International 

Journal of Applied 

Engineering 

Research/ Scopus 

index 

2017 

8 K Nearest Neighbor Joins and MapReduce process 

enforcement for the cluster of data sets in BigData 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems/ 

Scopus index 

2018 

9 Vehicular Ad-hoc Networks: Current 

Challenges and Future Direction of Research 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems/ 

Scopus index 

2018 

10 Unequal Clustering Routing Algorithms in Wireless Sensor 

Networks: A comparative study 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems/ 

Scopus index 

2018 

 


