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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 العزاوي عبدالباسط كاظم شكر مهاوش االسم الرابعي واللقب

 1771-7-1 اتريخ التولد

 متزوج احلالة االجتماعية

 Dr.abdulbasit@sciences.uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

  رقم  املوابيل

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 مدرس الدرجة العلمية

 حاسبات القسم العلمي

 تدريسي يفيالعنوان الوظ

 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

 1111 الرافدين فدينراال حاسبات حاسبات علوم البكالوريوس

ية يئة العراقاله حاسبات علوم حاسبات املاجستري

 للحاسبات

 0220 الحاسبات

تكنلوجيا  علوم حاسبات الدكتوراه

 معلومات

 0212 الهندسة كازكمربر

 

 العلمية األلقاب 1

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
  مدرس مساعد

 2220-11-2 مدرس
  أستاذ مساعد

 

ــص

رة و

شخصية 

 ونةــــمل
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6 
المواد والمراحل 

 الدراسية التي

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
  Programming Languages  وىاال
 Data Structure ثانيةال

 Software Engineering الثالثة
 Image Processing الرايعة

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
1. Face recognition based on 

multi features extractors 

2. Face recognition based on 

gradient operators 

3. Evaluation of face recognition 

system based on second order 

filters.DWT and new  feature 

extraction method 

4. Face recgnation analysis 

based on linear filter ,DWT 

and nwe feature extraction 

method based on linear 

regression 

IEEE 
IWW 

International 
Journal of 
security 

 
Math 

metical 
problem in 
engineering 

 ICET 
  

 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
 Face detection in color image املاجستري

 Advanced Face Recognition System using Novel Technique based on Linear الدكتوراه

Regression Slope 
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5. Application of first and 

second order derivative  in 

image processing 

 

6. Robust face recognition 

method based on novel face 

descriptor 
 

7. Performance of face 

recognıtıon system usıng 

gradıent-laplacıan operators 

and  

  new features extractıon 

method based on lınear 

regressıon slope 
 

8. Face Recognition Rate 

Enhancement Depending on 

Edge Detection Filters and 

position of Face in Images 

 

9. Study the Behavior of Neural 

Network Based on Transfer 

Functions of MLP & RB 

Neural Networks in Face 

Recognition 

10. Face detection in color image 

11. Face localization with 

backpropagation 

12. Face localization with radial 

basis 

13. Comparison between radial 

basis neural networks with 

backpropagation in detection 

14. Physical security in computer 
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8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل املؤمتر / الندوةاسم 
IEEE Antalaya-

tutkey  
2212 

IWW Kars-
Turkey 

2212 

ICET KUALA-
Malysia 

2212 

ICET Madrid -
Spain 

2212 

 

 

 

 

 

 الدورات 7

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
   اءة احلاسوبكف

   فاءة لغة االنكليزية ك
   فاءة اللغة العربيةك
   ال احلاسبات يف جمات دور 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إى -من  املنصب اإلداري / العلمي
  مدير مركز اخلاسبة واالنرتنيت 

  معاون عميد كلية العلوم 
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

1 IEEE conference Certification  
2 ICET Conference  
3 IEEE  
4 CET 
5  

 

12 
التقويم العلمي 

 واألطاريحللبحوث 

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر كراجلهة املاحنة لكتاب الش
    رئيس اجلامعة 

   العميد 
   العميد 
   العميد
   العميد

   لعميدا
   العميد
   العميد

 


