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 ةالذاتي ةالسير
 

     األســـم : عبد الكريم مرهج راضي

   1959: تاريخ الميـالد 

 الحالـة األجتماعيـة : متزوج

    4 عـــــدد األوالد  :

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

    ذكاء أصطناعي /ونظم معلومـات فلسفة علوم حاسبات:       صــالتـخـص

   أستاذ مساعد دكتوراه /   الدرجة العلمية :

        مركـز الحاسبة األلكترونيـةجامعة النهرين / :         عنوان العمل

 kareem_m_radhi@yahoo.com  ,abdulkareemradhi@gmail.com   ,البريد إاللكتروني :

 

 ./ماجستيـر أمنيـة بيانات ونظم معلومـات : لمؤهالت العلمية ا

 الجامعة التكنولوجية/دكتـوراه ذكـاء أصطناعـي                         

 +  964 -07703921604الهاتـف النقال : 

 

 الوظـائف التي شغـلهـا

 

   1995 -1982من وزارة الصنــاعة  -مبرمـج / محلل أنظمـة 

  2002 -1995 -وزارة الماليــة  -محلل أنظمـة أقدم / مديـر الحاسبـة 

 2006- 2003  وزارة الماليــة من -برمجيـن معاون رئيس م 

  2009 - 2007جامعة النهرين من  -والبحث العلمي وزارة التعليم العالي  -مدرس 

  2012 - 2009كلية هندسة المعلومات من  -معاون العميـد للشؤون األداريـة والماليــة 

 لغايـة اآلن - 2013جامعة النهرين من  -ابن سينـا للتعليم األلكتروني  مديـر مركـز 

  لغايـة اآلن - 2014 جامعة النهرين من  -مديـر مركـز الحاسبـة األلكترونيــة 

 

 التدريس الجامعي .

  1995 -1989 قسـم الميكانيك من -التكنولوجيـة  الجامعـة 

   2006 -1995من قسم الحاسبات ونظم المعلومات  -الجامعـة التكنولوجيـة 

   لغايـة اآلن -2007من كلية هندسة المعلومات /جامعة النهرين 

 

والجامعات   في االقسام العلمية لجامعتي النهرين والتكنولوجية المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 :األخـرى

  بياناتلغات برمجـة وهياكـل 
 ذكـاء أصطنـاعي 
 التشفير وأمنيـة البيـانات 
 أنظمة ذكاء متقدمـة 
 رياضيات 
 أمنيـة البيانات ونظم التشفيـر 

 قواعـد البيانات التوزيعيـة 
 تحليل هندسـي 
 تحليـل عددي 
 الريـاضيات المتقطعـة 
 تصميـم المواقـع األلكترونيـة 
 تمييـز األنماط 
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 األهتمـامات
  أنظمـة الذكـاء المتقدمـة 

  تمييز األنمـاط 

  تصميم وتحليل أنظمـة التشفيـر-   

 قواعـد البيـاناتة تصميم وتحليل أنظم -  

 هندسـة البرامجيــات 

 

 ا.التي شارك فيه وشهادات المشاركة الدولية وورش العمل العلميةوالندوات المؤتمرات أبرز 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 تدريب بغداد 1982 ة البياناتـــكورس أمني 1

 تدريب جامعة أمستردام/هولندا 1985 نات واألتصاالتاالبيكورس أمنية  2

 تدريب باريس / فرنسا 1990 واألتصاالتمؤتمر أمنية البيانات  3

 مشاركة جامعة بغداد 2011 ندوة أستراتيجية تطوير التعليم الجامعي 4
 أعداد جامعة النهرين 2012 الشبكات في المستقبل ةهندسدور مؤتمر  5

 مشاركة جامعة بغداد 2012 لملتقى جامعة بغداد للتعليم األلكتروني األو 6

 مشاركة جامعة بغداد 2013 يالثانملتقى جامعة بغداد للتعليم األلكتروني  7

 مشاركة وتدريب جامعة الكوفة 2014 ورشة عمل التعليم األلكتروني 8

 مشاركة وتدريب جامعة البصرة 2015 لمركز ابن سينا  تدريبية عمل ورشة 9

 مشاركـة جامعة بغداد 2015 ندوة شبكات التواصل األجتماعي 10

 أعداد جامعة بغداد 2016 ورشة وضع ضوابط التعليم األلكتروني 11

 علمية الرصينةعن المجالت ال شهادة دولية 12

 

 

 

2016 INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL 

EDUCATION 

 مشاركة

 شهادة دولية عن تقييم األعتمادية على  13

 شبكات األتصاالت
2017 INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL 

EDUCATION 

 مشاركة

 

 . السابقـة والحاليـة األنشطة العلمية أبرز 

 مديـر مركـز ابن سينـا للتعليـم األلكترونـي 

 مديـر مركـز الحاسبـة األلكترونيـة 

 عضوا في لجان علمية دائميـة ومؤقتـة 

 اللجنـة العلميـة في قسـم الشبكـات اعضو 

 تحليل وتصميم أنظمـة 

 تدريس طلبة دراسات عليـا 

  على طلبة الدراسات العليـااألشراف 
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 عليـاالدراسات اللجان مناقشـة طلبة في   اعضو. 

 علميـةالبحوث اللجان تقييـم  ا فيعضـو. 

 لمجالت عالميـة تخصصيـة اعلمي امقوم. 

 لجنـة تقييم البحوث في مجالت علوم الحاسبات ا فيعضـو. 

 ميبحث العلعالي والوزارة التعليم الوضع ضوابط التعليم األلكتروني في وزاريـة لاللجنة في ال اعضو. 

 على المواقع ااأللكترونيـة في الجامعــة األشراف. 

 دورات أمنيـة البيـاناتاألعداد ل. 

 على تنفيذ الحوكمـة األلكترونيـة األشراف. 

 
 . أو تطوير التعليمالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 

 

 Blackboard Agents For Standard Arabic Language Tokenization And Parsing , Journal of 

Engineering and Development , 2010 
 Adaptive Agent System for Ear Recognition Using Mathematical Model Approach , 

Electronic System Journal , 2011 
 CONSTRUCTION OF AUTOMATED SYSTEM  FOR INFORMATION EXTRACTION AND TEXT 

CATEGORIZATION , Journal of Science - Al-Nahrain University - 2008  

 Mathematical Technique for Biometric System , IEEE International Conference on Information 

Technology and e-Services , 2012 

 Software Protection from Piracy using Elliptic Curve , 2013 

 Biometric Systems , Journal of Electronic Systems , 2012 

 MATHEMATICAL APPROACH FOR RECOVERING ENCRYPTION KEY OF 

STREAM CIPHER SYSTEM , Iraqi Journal of Science , 2011 

 Lagrange Interpolating for Error Detection and correction in antijamming attack , International 

Journal of Engineering Research and General Science, 2015 

 Framework for Enhancement Performance of Heterogeneous System via Social Network Analysis, 

Computer   and Information Science ,  2015 

 Risk Surveillance Control of Wireless Security Attack with Fuzzy Rules, International Journal of 

pattern Recognition and AI , 2017 
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  و شهادات التقدير.كتب الشكر والمكافئات 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر أو الشهادة

 1987 وزارة الصناعة كتاب شكر ومكافئة مالية 

 2002 وزارة المالية كتاب شكر وتقدير 

 2004 وزارة المالية كتاب شكر وتقديـر مع مكافئة مالية 

 2006 وزارة المالية كتاب شكر وتقديـر مع مكافئة مالية 

 2008 جامعة النهرين كتاب شكر وتقدير 

 2010 جامعة النهرين كتاب شكر وتقدير 

 2012 جامعة النهرين كتاب شكر وتقدير 

 2011 النهرينجامعة  كتاب شكر وتقدير 

 2012 جامعة النهرين كتاب شكر وتقديـر مع مكافئة ماديـة 

 2012 جامعة النهرين كتاب شكر وتقدير 

 2014 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثمين جهـود 

 2014 جامعة النهرين كتاب شكر وتقدير 

 2016 جامعة النهرين كتاب شكر وتقدير 

  


