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Name : Talib Mohammed Jawad Abbas : طالب محمد جواد عباس االسم 

Date of Birth :1949 : 1949تاريخ الميالد 
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  Education                                                              المؤهالت العلمية                                               
 

Name of University: Iraqi Commission for 

Computers & Informatics  

العراقية للحاسبات والمعلوماتيةهيئة ال أسم الجامعة :  
(معهد المعلوماتية للدراسات العليا  )  

Major : PhD Computer Science :دكتوراه علوم الحاسبات التخصص العام  

Minor : Digital Signal Processing :المعالجة الرقمية لإلشارة التخصص الدقيق  

Year : 2006 : 2006سنة التخرج  
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Practical Experience                                                                                              الخبرات العلمية 
  

 

 I have worked in the field of computers since 

1975. During that time I worked hard in this 

field and made many achievements that 

construction, analysis and design, 

programming and implementation of a set of 

systems. 

  

 Teaching in the following educational 

institutions: 

1. College of Science – Baghdad of University 

2. Al – Rafidain University College 

3. College of Education Ibn Al – Haitham 

Baghdad of University 

4. Baghdad College of Economic Sciences 

University 

5. Al – Nahrain University College of 

Information Engineering 

6. Al – Nahrain University College of  

Engineering 

7. Al – Nahrain University College of Law 

8. Al – Nahrain University College of  

Sciences 

 Courses that have been taught: 

1. Advance Software Engineering 

2. Object Oriented Programming (OOP) 

3. Object Oriented Analysis & Design 

4. Distributed Databases 

5. Data Mining & Warehouse 

6. Discrete Mathematic For Computer 

Science 

7. Information Technology (IT) 

8. Computer Programming 

9. Data structures 

10. Office Automation (OA) 

11. Information Systems 

12. Database Systems 

13. Advance Information Systems 

 Postgraduate Supervision 

 Member of quality council in Al-Nahrain 

University for several years. 

 The assistant dean for administrative affairs 

and financial 

 

 

 ( 1975عملت في مجال الحاسبات من عام )  قمت خاللها

بالعديد من األعمال والمنجزات التي تتضمن بناء وتحليل 

 وتصميم وبرمجة وتنفيذ مجموعة من األنظمة.

 

  المؤسسات التعليمية التالية:التدريس في 

 الحاسبات-جامعة بغداد-كلية العلوم .1

 الحاسبات -كلية الرافدين الجامعة .2

 جامعة بغداد -كلية التربية ابن الهيثم .3

 الحاسبات -كلية بغداد للعلوم االقتصادية .4

 جامعة النهرين -كلية هندسة المعلومات .5

 جامعة النهرين -كلية الهندسة .6

 النهرينجامعة  -كلية الحقوق .7

 جامعة النهرين-كلية العلوم .8

 معهد المعلوماتية للدراسات العليا .9

 

 :المقررات التي تم تدريسها 
 هندسة برمجيات متقدمة .1

 البرمجة الكيانية .2

 تحليل وتصميم كياني .3

 قواعد بيانات موزعة .4

 تنجيم بيانات .5

 هياكل متقطعة .6

 تقنية المعلومات .7

 برمجة الحاسوب .8

 هياكل بيانات .9

 أتمته المكتب .10

 معلوماتنظم  .11

 نظم قواعد البيانات .12

 نظم معلومات متقدمة .13

 

  تأليف كتاب: " المِعين في دراسة المسؤولية الناشئة عن

 تطبيقات الحاسوب واستخداماته"

 " :تكنلوجيا المحمول واالجهزة اللوحية تأليف كتاب " 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا 

 .عضو مجلس الجودة في جامعة النهرين لعدة سنوات 

 .عضو مجلس ادارة مركز حاسبة جامعة النهرين 

  عميد للشؤون االدارية والماليةمعاون 



 

 

  Research Activitiesالنشاط البحثي                                                                                             
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 التاريخ العدد اسم المجلة

1 Brain Tumor 

Classification using 

Probabilistic Neural 

Network 

 √ √ IEEE Xplore or 

International Journal of 

Computers and 

Applications    or 

International Journal of 

Ambient Computing and 

Intelligence. 

 March 10, 
2017 

2 Performance 

Analysis of Web 

Information System:  

an IRAQI Graduate 

Case Study 

 √ √ IEEE Xplore or 

International Journal of 

Computers and 

Applications    or 

International Journal of 

Ambient Computing and 

Intelligence. 

 March 10, 
2017 

3 Data Warehouse 

System for 

Outpatient 

Healthcare 

 √ √ IEEE Xplore or 

International Journal of 

Computers and 

Applications    or 

International Journal of 

Ambient Computing and 

Intelligence. 

 March 10, 
2017 

4 Using K-means 

clustering algorithm 

with Power 

Efficient Gathering 

in Sensor 

Information Systems 

Protocol 

√   International Journal 

of Computer Science 

Engineering and 

Technology (IJCSET) Volume 6 Issue 

(1) pages 9-13 
January 2016 

5 Using Ant colony 

optimization 

clustering algorithm 

with Power-Efficient 

GAthering in Sensor 

Information Systems 

Protocol 

 العلوم/النهرين جامعة مجلة   √

 النهرين جامعة-العلوم كلية

Vol 19(2), pp 

137-144 

June 

2016 



 

 

6 E College: Intelligent 

Examination Board 

(EC-IEB) 

√   International Journal 

of Computer Science 

Engineering and 

Technology (IJCSET) 

Volume 5 Issue 

(5) pages 103-

109 

May 

2015 

 التقنية الوسائل استخدام 7

 قواعد حماية في والقانونية

 البيانات

 مجلة المنصور   √

22 2014 

8 Studying the 

Documentation 

Process in Digital 

Forensic 

Investigation 

Frameworks/Models 

 العلوم/النهرين جامعة مجلة   √

 (18المجلد) النهرين جامعة-العلوم كلية

 (4العدد)

 كانون االول

2015 

9 Image 

Reconstruction 

Using 

Multi_activation 

Wavelet Network 

√   Australian Journal of 

Basic and Applied 

Sciences 6(6): 410-417, 

2012 

 حزيران

2012 

الحماية القانونية والتقنية  10

 لبرمجيات الحاسوب
 مجلة كلية التراث الجامعة   √

12 2012 

الحاسب الجنائي: حاجة ملحة  11

في برامج دراسة القانون 

 والحاسوب

مجلة لكلية الرافدين الجامعة    √
 للعلوم

السنة الرابعة /30
 عشر

2012 

12 Development of a 2-

D Wavelet 

Transform based on 

Kronecker Product 

 

 مجلة جامعة النهرين/العلوم   √

 (5المجلد) جامعة النهرين-كلية العلوم

 (4العدد)
كانون االول 

2012 

جرائم تقنية المعلومات  13

مجلة لكلية الرافدين الجامعة    √ وإثباتها
 للعلوم

السنة الثالثة /28
 عشرة

2011 

14 Steganalysis Using 
Wavelet Transform √    مجلة الكوفة للرياضيات وعلوم

 ,Vol. 1, No.6 الحاسبات
 كانون االول

2012 

 



 

 

15 kurdish speaker 
Identification using 

two techniques 
hybrid & MFCC 

 مجلة أكاديمية كردستان   √
 2010أيار 1

16 Fingerprint Image 

Recognition Using 

Walidlet Transform 
√   Australian Journal of 

Basic and Applied 

Sciences 
4(8): 3970-3976, 

2010 

 أب

2010 

 الوســائط اإللكترونيةخصوصية  17

في إبرام عقود بيوع البضائع 

 الدولية

 

 كلية الحقوق   √

 جامعة النهرين
 2010أيلول  1العدد /12المجلد 

العقود الناقلة لملكية تداخل أهمية  18
 األموال

 مع غيرها من العقود المعلوماتية
 

 كلية القانون   √

الجامعة المستنصرية)مجلة 
 الحقوق(

( 3السنة)( 3المجلد)
 (12-11العدد)

 1تشرين

2010 

 

أهمية الُمفاوضات في ابرام اتفاق  19
 المعلوماتية االطاري

 والعقود التطبيقية المنضوية تحته

 

 كلية القانون   √

الجامعة المستنصرية)مجلة 
 الحقوق(

( 6( السنة)4المجلد)
 (17-16العدد)

 

2011 

 

حماية المستهلك في عقود  20
 االلكترونيةالخدمة 

مجلة كلية الحقوق جامعة    √
 النهرين

 صعدد خا

 بالمؤتمر األول

 

 

2009 

21 Arabic Speech 

Recognition using 

Two Techniques 

Hybrid & 3D-

Multiwavelet 

مجلة لكلية الرافدين الجامعة    √
 للعلوم

 2008 السنة العاشرة/22



 

 

 

 

22 Speech Recognition 

Based upon 

multiwavelet in the 

combination feature 

 االمجلة العراقية لتكنولوجي   √
العدد الثاني المجلة  المعلومات

 األولى
2008 

23 Feature 

Combination & 

Mapping using 

Multiwavelet 

Transform 

مجلة لكلية الرافدين الجامعة    √
 2006 السنة الثامنة/19 للعلوم

24 The Effect of 

combining Entropy 

Feature With MFCC 

on Isolated-Word 

Speech Recognition 

مجلة لكلية الرافدين الجامعة    √
 2006 السنة الثامنة/18 للعلوم

منهجية أتمتة نشاطات  25
 المكتب

مجلة لكلية الرافدين الجامعة    √
 2002 السنة الخامسة/10 للعلوم


