
 
ي الموقع االلكترون   

 
 

 

 والً : المعلومات الشخصية ا 

 االسم : فالح حسن نعمة نجار 

 1985/  5/  9تاريخ الميالد : 

 الديانة : مسلم 

 التخصص العام : علوم الحاسوب

 النتخصص الدقيق : علوم الحاسوب

 الوظيفة : أستاذ جامعي

 مية : مدرس مساعد الدرجة العل

 قسم تقنيات المعلومات –عنوان العمل : الكلية التقنية اإلدارية / كوفة 

 المنصب : مقرر قسم تقنيات المعلومات

 : الهاتف

 fallahnajjar@atu.edu.iq : البريد االلكتروني الجامعي

 fallahnajjar@gmail.com : البريد االلكتروني الشخصي

   ثانياً : المؤهالت العلمية

 التأريخ  الكلية الجامعة المانحة للشهادة  الشهادة 

جامعة الفرات األوسط  دبلوم أنظمة الحاسوب 

 التقنية 

 2011 – 2010 المعهد التقني النجف 

بكلوريوس هندسة 

 البرمجيات 

جامعة االمام جعفر الصادق  

 ع

 2015 – 2011 كلية تكنولوجيا المعلومات 

كلية علوم الحاسوب   جامعة الكوفة ماجستير علوم الحاسوب 

 والرياضيات 

2016 – 2018 
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 ثالثاً : التدرج الوظيفي 

 – الى –الفترة من  الجهة الوظيفة 

 2017 – 2015 الكلية التقنية اإلدارية / كوفة فني

 2019 – 2017 الكلية التقنية اإلدارية / كوفة م. مالحظ فني 

 - 2019 الكلية التقنية اإلدارية / كوفة مدرس مساعد

  

 رابعاً : المواد الدراسية التي قمت بتدريسها 

  

 ت السنة المادة  القسم الكلية / المعهد

الكلية التقنية اإلدارية / 

 كوفة

 - 2015 تطبيقات الحاسوب / عملي قسم تقنيات إدارة االعمال

2018 

1 

 - 2015 تحليل النظم / نظري  قسم انطمة الحاسوب المعهد التقني النجف 

2018 

2 

الكلية التقنية اإلدارية / 

 كوفة

 – 2017 عملي / ++C البرمجة بلغة قسم تقنيات المعلومات 

2018 

3 

الكلية التقنية اإلدارية / 

 كوفة

التحليل العددي / ماتالب /  قسم تقنيات المعلومات 

 عملي

2017 – 

2018 

4 

الكلية التقنية اإلدارية / 

 كوفة

 5 2019 / نظري  2تطبيقات الحاسوب  قسم تقنيات المعلومات 

الكلية التقنية اإلدارية / 

 كوفة

 6 2019 البرمجة المرئية / نظري  قسم تقنيات المعلومات 
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 خامسا : المؤتمرات و الندوات العلمية التي شاركت بها 

  

نوع  مكان انعقادها  السنة العنوان

 المشاركة

 ت

International Conference of Artificial Intelligence and 

Data Processing 

2018 Turkey, 

Malatya 

INONO 

University 

 1 بحث

international Conference on Applied Science and  th7

Technology 

 2 حضور  جامعة كربالء 2019

  

 سادسا : الدورات وورش العمل التي اقمتها 

  

 ت السنة مكان انعقادها  الدورات وورش العمل 

 1 2015 قنية اإلدارية / كوفةالكلية الت (دورة) C++ اساسيات البرمجة بلغة

 2 2015 الكلية التقنية اإلدارية / كوفة اعداد العروض التقديمية بأستخدام برنامج البور بوينت )دورة( 

 3 2016 الكلية التقنية اإلدارية / كوفة (دورة) VBA برمجة التطبيقات

 4 2016 الكلية التقنية اإلدارية / كوفة إدارة قواعد البيانات بأستخدام برنامج اكسس )دورة( 

 5 2018 الكلية التقنية اإلدارية / كوفة (دورة ) (Moodle) اساسيات برنامج مودل

 6 2019 دورة افتراضية إدارة المقرر الدراسي )ورشة عمل(

 7 2019 جامعة االمام جعفر الصادق ع  نظام المقررات )ورشة عمل(
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 سابعا: الدروات و ورش العمل التي شاركت بها 

تاريخ   النوع / الورشة  اسم الدورة

 االنعقاد 

 الجهة القائمة بها 

Applied Machine Learning in Python  6دورة  

 أسبوع

2018 University of Michigan 

Applied Plotting, Charting & Data 

Representation in Python 

  6دورة 

 أسبوع

2018 University of Michigan 

Applied Social Network Analysis in Python  6دورة  

 أسبوع

2018 University of Michigan 

Applied Text Mining in Python  6دورة  

 أسبوع

2019 University of Michigan 

Introduction to Data Science in Python  6دورة  

 أسبوع

2019 University of Michigan 

Applied Data Science with Python 

Specialization 

  2019 University of Michigan 

Introduction to Programming with MATLAB  6دورة  

 أسبوع

2019 Vanderbilt University 

ASP Dot Net  2019 دورة Udemy 

Grammar and Punctuation  6دورة  

 أسبوع

2019 University of California 

Irvine 

Technical Support Fundamentals  6دورة  

 أسبوع

2020 Google 

Artificial Intelligence & Machine Learning` - 

eBook 

  3دورة 

 أسبوع

2020 Eduonix 

IRAQ E-LEARNING PROFESSIONAL 

TRAINING PROGRAM 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   2020 اشهر  3دورة 

 IREX بالتعاون مع منظمة

Introduction to Scopus Mendeley Researcher 

Academy 

 ELSEVIER: Researcher 2020 ورشة عمل 

Academy on Campus 

كلية الفقة بالتعاون  -جامعة الكوفة  2020 ورشة عمل  نظام المقررات و تحديات التعليم االلكتروني

 مع كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

Support the development of scientific research 

Part I 

 ELSEVIER: Researcher 2020 ورشة عمل 

Academy on Campus 

Support the development of scientific research 

Part II 

 ELSEVIER: Researcher 2020 ورشة عمل 

Academy on Campus 
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Helping Geo-Scientists engineers everywhere 

Geo-Facets webinar 

 ELSEVIER: Researcher 2020 ورشة عمل 

Academy on Campus 

Structuring article correctly  2020 ورشة عمل ELSEVIER: Researcher 

Academy 

Turn Thesis Article  2020 ورشة عمل ELSEVIER: Researcher 

Academy 

Using proper manuscript language  2020 ورشة عمل ELSEVIER: Researcher 

Academy 

Book Publishing Process-Elsevier Author 

workshop 120 minutes 

 ELSEVIER: Researcher 2020 ورشة عمل 

Academy on Campus 

Article Publishing Process-Elsevier Author 

workshop 120 minutes 

 ELSEVIER: Researcher 2020 ورشة عمل 

Academy on Campus 

Plagiarism  2020 ورشة عمل ELSEVIER: Researcher 

Academy 

Google Scholar  2020 ورشة عمل Google Developer Group 

GDG - Najaf 

مركز البحث والتأهيل   -جامعة الكوفة  2020 ورشة عمل  اسباب رفض البحث 

 المعلوماتي

مركز البحث والتأهيل   -جامعة الكوفة  2020 ورشة عمل  العروض التقديمية العلمية االفتراضية 

 المعلوماتي

مركز البحث والتأهيل   -جامعة الكوفة  2020 ورشة عمل  الترويج توسيع انتشار نشاطك البحثي وانتشاره 

 المعلوماتي

مركز البحث والتأهيل   -جامعة الكوفة  2020 ورشة عمل  من البيانات الى المعرفة التقنيات واالدوات 

 المعلوماتي

Exploring and Accessing Knowledge by Google 

Scholar 

مركز البحث والتأهيل   -جامعة الكوفة  2020 ايام  3دورة 

 - GDG المعلوماتي بالتعاون مع

Najaf 

 ثامنا: البحوث المنشورة او المقبولة للنشر 

 السنة اسم البحث

Integrating the Kernel Method to Autonomous Learning Multi-Model Systems for 

Online Data 

 2018منشور 

A Novel Hybrid Feature Extraction Methods using LTP, TFCM, and GLCM   قبول نشر

2020 

  


