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 ةالذاتي ةالسير

 هبة محمد فاضل :    ـمـــــاالسـ

 0881\7\02 :تاريخ الميـالد

 واالتصاالتهندسة االلكترونيك : العام خصصالت

 هندسة حاسبات :  الدقيق خصصالت

 مدرس مساعد :لقب العلميال

 االنكليزية -العربية  :اللغات

 fadhilheba@gmail.com :كترونيااللالبريد 

: Googleرابط الباحث العلمي من 

https://scholar.google.com/citations?user=fC7y0hIAAAAJ&hl=en&oi=sra 

 .العلميةالمؤهالت : أوالً  

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 6002 اهلندسة املستنصرية العراق بكالوريوس هندسة حاسبات  1
 6002 اهلندسة بغداد العراق ماجستير هندسة حاسبات  2
3       

 

 .التدريس الجامعي :ثانياً  

 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

 االن-2112 بغداد الخوارزمي كلية الهندسة  1
2     
3     
2     
5     
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 .التي أشرف عليها( الرسائل طاريح،األ) :ثالثاً  

 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

1      
2      
3      
2      
5      
6      
7      
8      
9      

11      
11      
12      
13      
12      
15      
16      
17      
18      
19      
21      
21      
22      
23      
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 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : رابعاً  

نوع  مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

 ةاملشارك

بالتخصصات )   مؤتمر العلمي الثالث تحت شعارال  1
  ( الهندسية الحديثة نسهم في بناء العراق

كلية   6000

الهندسة 
 الخوارزمي

 حضور

المشترك لكلية الهندسه الخوارزمي  مؤتمر العلميال  2
 الجامعة التكنلوجياو 

كلية   6002

الهندسة 
 الخوارزمي

 حضور

3      
2      
5      
6      

 

 .المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم: خامساً  

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت

1     
2     
3     
2     
5     

 

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية: سادساً  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

1  International Association of Engineers 6002 عضو 
2  WHITES SCIENCE JOURNAL 6002 عضو 

3  International Journal of Applied 

Science and Technology Research 

Excellence, 

 عضو 6002
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 .االخرىاألنشطة العلمية : سابعا  

 الكلية( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط  نوع النشاط ت

1      
2      
3      

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها :ثامنا 

 السنة املادة القسم ت

 Digital System Design 6002-6002 قسم هندسة املعلومات واالتصاالت  1
 Technical English 6002-6002 واالتصاالت قسم هندسة املعلومات  2
 Operating Systems 6002-6002 قسم هندسة املعلومات واالتصاالت  3
 Object Oriented Programming 6002-6002 قسم هندسة املعلومات واالتصاالت  4
 Technical English 6002-6002 قسم هندسة املعلومات واالتصاالت  5
 Technical English 6002-6002 االحيائيةقسم هندسة الكيمياء   6
 Technical English 6002-6002 قسم هندسة الطب احليايت  7
 Object Oriented Programming 6002-6002 قسم هندسة املعلومات واالتصاالت  8
 Technical English 6002-6002 قسم هندسة املعلومات واالتصاالت  9
 Technical English 6002-6002 قسم هندسة الكيمياء االحيائية  11
 Technical English 6002-6002 قسم هندسة الطب احليايت  11
 Computer Programming 6002-6002 قسم هندسة املعلومات واالتصاالت  12

  

                                                 
 
 .وما شابه... تبادل خبرات علمية/ تسويقي / صناعي / بحثي : النشاطنوع  
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 .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعاً  

جهة إصدار  اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

 اجمللة

1  " Watermarking Based 

Fresnel Transform, 

Wavelet Transform, and 

Chaotic Sequence" 

Journal of Applied 

Sciences Research 
 باكستان 00 2

2  "Parallelizing RSA  

Algorithm On Multicore 

CPU  and GPU" 

   

  

International 

Journal of 

Computer 

Applications 

-نيويورك 72 2
الواليات املتحدة 

 االمريكيه

3  "Acceleration of the RSA 

Processes based on 

Parallel Decomposition 

and Chinese 

Reminder Theorem" ,  

 

International 

Journal of 

Application or 

Innovation in 

Engineering 

& Management 

0 2 Iالهند 

2  Design of Computerized 

Students Grades Database 

Management System 

International 

Journal of 

Scientific 

Development and 

Research 

 اهلند 0 9

5       
6       
7       
8       
9       

11       
 

 

 

 

 



 

 8من  2صفحة     (6102)نموذج السيرة العلمية 

 

 .الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر، : عاشراً  

 السنة املاحنةاجلهة  اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 6002 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  1
 6002 وزير التعليم العايل والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير  2
 6002 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر وتقدير  3
 6002 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي كتاب شكر وتقدير  2
 6002 رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير  5
6     
7     
8     
9     

11     
11     
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1  A Multithreading Implementation of RSA  Algorithm On 

Multicores And GPUs 6002 

2    
3    
2    
5    
6    
7    
8    
9    

11    
11    

 

 .التدرج الوظيفي :ثاني عشر 

 اىل -من  الفرتة اجلهة الوظيفة ت

 6002-6002 كلية اهلندسة اخلوارزمي/جامعة بغداد  مهندس  1
 حلد االن -6002 كلية اهلندسة اخلوارزمي/جامعة بغداد  مدرس مساعد  2
3     
2     
5     
6     
7     
8     
9     

11     
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