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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            طَ درّيش ٌُاّي حسيي:االسن الرباعي    

                                                                

Name    : Taha Darwassh Hanawy Hussein 

 

 

 طْز / صالح الذييهكاى الْالدة:     

                    

Birth place   : طْز 

 

       Birth date  : 1/2/1969 حاريخ الْالدة   

                                                        

 

        MScهاجسخير       :Certificationالشِادة    

                                                          

    Lecturer Assistantهذرش هساعذ    :Scientific Gradeاللقب العلوي   

            

   

   First appointment Date  :12/2/2008 حاريخ أّل حعييي 

 

     جاهعت كركْك / كليت العلْمهكاى أّل حعييي:     

   

   First appointment place: Ibn alatheer hospital in mosul 

 

 

 telephone no. :07701223038رقن الِاحف 

 

  E-mail :taha_hanawy@yahoo.comالبريذ االلكخرًّي 
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 11عذد سٌْاث الخذهت في الخعلين العالي:  

 

  اشِر 3عذد سٌْاث الخذهت خارج الخعلين العالي:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        ٌُذست البرهجياثاالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   Software Engineering 

  

 

 ٌُذست الحاسباثاالخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  Computer Engineering  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالذكخْراٍ  .1

 

 :Country                                                      الذّلت :

 :City                                                                 الوذيٌت :

 :University                                                 الجاهعت:

 
 
 
 : MScالواجسخير .2

 

 :Turky Country                                                                حركياالذّلت :

 :Ankara    City                                                                         اًقراالوذيٌت :

 :Cankaya  University                                                            جاًقاياالجاهعت:
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 : BSc شالبكالْريْ. 3  

 

 :iraq Country                                                                العراقالذّلت :

 :Kirkuk  City                                                                      كركْكالوذيٌت :

 :Technical College University                                                            الكليت الخقٌيتالجاهعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraq Country                                                                العراقالذّلت :

 :Touz  City                                                                      طْزالوذيٌت :

 :Al Makarem  School                                                 الوكارمالوذرست:

 
 
 
 أخرٓ:. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      تدريس طرائق دورة  .1
2.        
     2119دورة سالمة المغة العربية    .3

4.  2115 ,2116 ,2117  ,2119,2118 
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عم مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2118-2115 عموم الحاسوب العموم الثالثة معمارية الحاسبة  .1
 2117-2116 عموم الحاسوب العموم الرابعة تعدين البيانات  .2
 2118-2115 الجيولوجيا العموم االولى الحاسوب  .3
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

11.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  مجمةاسم ال اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
1.  NEW SMART WASTE 

MANAGEMENT 

SYSTEM USING RF 

TECHNOLOGY       

International Journal of 

Civil Engineering and 

Technology (IJCIET ) 
 1976-6316  2019       216-

227 

2.  KEYPHRAS 

EXTRACTION FROM 

SCIENTIFIC ARABIC 

ARTICLES BY 

APPLYING A NEW 

STEAMING 

ALGORITHM FOR 

EXTRACTING ARABIC 

WORDS ON KEA 

ALGORITHM  

International Journal of 

Civil Engineering and 

Technology (IJCIET ) 
1976-6316  2019       351-

363 

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

11.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
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2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت

1.        
2.        

3.    

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.  11.    

11.        

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          
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4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

11.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  و مثل:رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكعمم أثناء األستاذتقمدىا  إداريةصب :يكتب ىنا أي منامالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 مقرر قسم عموم الحاسوب في كمية العموم  .1
 مدير شعبة االنترنيت والحاسوب في كمية الصيدلة    .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطمبة .:يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: مالحظة
 الخدمات  ت
1.        
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2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.       

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

                                         

                                                                                          


