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 22/10/1995  المواليد

 البصرة محل التولد

 عراقية  الجنسية

 متزوجة  الحالة الزوجية

 0  عدد األطفال

 البصرة  العنوان

 duhakhalf@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

   تلفون

 مدرس مساعد  اللقب العلمي

 ماجستير  الشهادة

تاريخ التعين في 

 الكلية

 19/9/2022 

 علوم حاسوب  االختصاص العام

 شبكات  االختصاص الدقيق

 شبكات   االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

         الدكتوراه

التجميع المضبب للبيانات مع بروتوكول توجيه  4/9/2022  الماجستير

ُمحسن لشبكات االستشعار الالسلكية غير 

 المتجانسة

 العراق  البصرة 

 المهارات

  المهارات

 كتابة -قراءة -نطق  العربيةاللغة 

 كتابة -قراءة -نطق  اللغة االنكليزية

  لغات اخرى

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

دورة افتراضية - 

قواعد بعنوان 

وضوابط كتابة 

 الرسائل/االطاريح 

 7/5/2020  يوم واحد  جامعة الكوفة

دورة افتراضية - 

استخدام بعنوان 

برنامج مندلي الدارة 

 وترتيب المراجع

جامعة الموصل /كلية 

 الهندسة

 12/5/2020  يوم واحد 

 14/5/2020  يوم واحد  جامعة الكوفة دورة افتراضية - 
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 Featuresبعنوان 

of the Research 

Gate and how 

increase RG 

Score 

دورة افتراضية -

تطوير طرائق بعنوان 

التدريس والتدريب 

 الجامعي 

 30/5/2020 يوم واحد جامعة البصرة

ورشة الكترونية 

 E-learningبعنوان 

according to 

Harvard 

University 

Harvard University 6/11/2020 يوم واحد 

ورشة الكترونية 

بعنوان نمذجة 

افتراضية لجان 

االمتحانية واعداد 

االختبارات 

 االلكترونية

جامعة الفلوجة/مركز 

 التعليم المستمر
 12/6/2020 اسبوع

دورة افتراضية 

االيجابية بعنوان 

 والتفوق في الحياة

الجامعة العراقية/كلية 

 التربية

 21/5/2020-20 يومان

 Zoom Meeting 

and Webinar: 

Practice with 

Tips 

جامعة الموصل كلية 

علوم الحاسوب 

 والرياضيات

 14/5/2020  واحديوم 

انظمة التشغيل  

الخاصة بالحواسيب 

 واالجهزة الذكية

 6/8/2020  يوم واحد شركة اسياسيل

شهادة بعنوان  

)المسير في تسريع 

 نتائج البحث العلمي(

جامعة كربالء /ادارة 

مركز كربالء للدراسات 

 والبحوث

 20/5/2020  اسبوع

شهادة 

 scientificبعنوان)

theft and theses 

and scientific 

plagiarism..) 

 14/5/2020  يوم واحد جامعة كربالء

ورشة الكترونية 

كيفية بناء  بعنوان

البحوث العلمية 

باستخدام قوالب 

LATEX 

جامعة بغداد/معهد 

 التكنلوجيا

 7/5/2020 يوم واحد



 االدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

      

      

 النشاط البحثي

Altmemi, Dhuha Kh, and Imad S. Alshawi. "Enhance Data Similarity Using a Fuzzy Approach." Journal 

of Positive School Psychology (2022): 1898-1909. 

 

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 وزمانهمكانه  اسم النشاط
    

    

    

    

    

 الدراسية واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

    

    

    

    

  

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد

    

    

    

 اللجان

 المرحلة الدراسية اللجنةاسم 



    

    

    

    

    

 


