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First, Scientific Certification:

Degree science

University

College

Date

M.Sc

Al-Mustansiriya University

Science

22/4/2009

Ph.D

Al-Mustansiriya University

Science

22/8/2017



Second,

Career:

1- Assistant Lecturer in 2009
2- Lecturer in 2012
3- Dector. Lecturer

 Third
No

,University Teaching.
University

)The Institute, College)

From -To

Al-Mustansiriya

College of Basic

13- 5-

University

Education

2009

1

Fourth, Courses Which You Teach
No

Department

Subject

Year

1

Computer

Visual Basic

2010

2
3
4
5

Computer

Mathematical Logic

2020

Computer

Windows xp

2020

Computer

Word 2010

2020

Computer

Power point 2010

2020

6

Computer

Internet

2020

7

Computer

Excel 2010

2020



Fifth ,Thesis which was supervised by: p.h.d

No

Thesis Title

Department

Year

1

 Sixth, Thesis which was supervised by-:
No

Thesis Title

1

 Seventh,

Scientific Activities:

Department

Year

Within the College

Outside the College

Evaluating video color image
quality as a function of light
condition/2010/2011

تاثير اضاه القاعه الدراسيه عل ىوضوحية
/ النصوص الملونه على سبوره بيضاء
 مؤتمر كلية العلوم/ 2102

Classification at different day
times /2015

تاثير األضاءه غير منتظمه على وضوحية
 مؤتمر كلية العلوم/2102 / النصوص الملونه
Evaluating Test Image Quality AS
afunction of Illumanation /2010
 الجامعه/ هىتور الهٌدسَ والتكنلوجيا
التكنلوجيا
Built background Using
Correlation Method

Enhnce video film using Retnix
method
Hiding informtion using diffrent
lighting color images

Eighth, Research Projects in The field of Specialization to The
benefit of Environment and Society or the Development of
Education:

Year

Place of Publication

2016

Publishing period

2016

Publishing period

01/04/2010

/ مؤتمر الهٌدسَ والتكٌلىجيا
الجاهعَ التكٌلىجيا

Evaluating Test Image
Quality AS afunction of
Illumanation

8/2/2011

َهجلت ابي الهيثن للعلىم الصرف
 جاهعَ بغداد/ َوالتطبيقي

The Study Effect of
Lighting of Non- Regular
on Statistical For The
Written text On
Whiteoard

13/9/2011

/ َهجلت كليت التربيَ األساسي
َالجاهعَ الوستٌصري

Determined The Best Edge
Detector Threshold By
Using Sobel Operator

 جاهعَ بغداد/ هجلَ العلىم

Studying The effect of the
Noise of different
Resistance on the quality
of T.v Image

2010/2011

/ َهجلت كليت التربيَ األساسي
َالجاهعَ الوستٌصري

Evaluating video color
Image Quality AS
afunction of Light
condition s

21/2/2010

َ الجاهع/هجلت العلىم
َالوستٌصري

تأثير أضاءٍ القاعَ الدراسيَ على
وضىحيت الٌصىص الولىًَ على
سبىرٍ بيضاء

11/5/2012

Research Title
Improving motion
Detection Using A hybrid
Method
The Analysis and
Detection Of Moving
Object In Digital Video

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

تاثير االضاءٍ غير الوٌتضوَ على
وضىحيت الٌصىص بأختالف
الوسافَ

هجلت العلىم  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

21/2/2010

10

دراست تجاًس شدة االضاءٍ للصىر
االختباريَ البيضاء

هجلت كليت التربيَ  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

2010

11

تاثير لىى الٌص في وضىح الرؤيَ
عٌد شروط االضاءٍ الجيدٍ

هجلت كليت التربيَ  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

2011

12

13

14
15

Study The Effect of
Distance to Remove the
Noise From The Audio
Signal Using A technique
Filter Median
Image improve using Lee
Enhancement method with
lee Homogeneous
Lightness
تأثير أضاءٍ القاعَ الدراسيَ على
وضىحيت الٌصىص الولىًَ على
سبىرٍ بيضاء
Classification at different
day time
Built background Using
Correlation Method

هجلت العلىم /الجاهعَ
الوستٌصريَ

21/10/2012

هجلت كليت التربيَ  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

1/10/2012

هجلت كليت التربيَ األساسيَ /
الجاهعَ الوستٌصريَ

2012

هإتور كليت التربيَ االساسيَ
/الجاهعَ الوستٌصريَ

2015

هإتور جاهعت تكٌلىجيا الوعلىهاث
واالتصاالث

2017

Enhnce video film using
Retnix method

هإتور ابي الهيثن للعلىم الصرفَ

2018

Hiding informtion using
diffrent lighting color
images

هإتور ابي الهيثن للعلىم الصرفَ

2018

Nineth, Membership:of local and international academic
bodies



 Tenth, Awards and Certificates of Appreciation:

No

Awards and Certificates Name of

Donor

Year

1

Letter of thanks by the
Minister of Higher Education

the Minister of

2010

Higher Education
2

Letter of thanks by the
President of the University

the President of

2014/2015

the University

3

4

A certificate of appreciation
by the head of the
department

the head of the

Letter of thanks by the
Minister of Higher Education

the Minister of

2010/2011

department
2019

Higher Education
5

Letter of thanks by the
President of the University

the President of
the University

2019


No

Eleventh,

Scientific literature:

Scientific Literature Title

1



Twelfth,
 Arabic
 English

languages:

Year of The Publication

الصورة

السيرة الذاتيه
االســــــــــــم الرباعي واللقب  :رشا عواد عبطان البشاره
تاريخ الميـالد :

يوم  4شهر  02سنة0891

الحالة الزوجية :

متزوجه

عـــــدد األوالد :

1

الديـــــــــــانة  :مسلم
التـخـصــص

:

الىظيفــــــَ

 :تدريسيَ

الدرجت العلويت :

معالجه صور رقميه

هدرس  .دكتىر

عنوان العمل  :الجامعة المستنصرية  /كلية التربية االساسية  /قسم الحاسبات
الهاتف الٌقال 07707854500 :
البريد اإللكتروًي Rashaheart_2005@yahoo.com :
Dr.rashaawad1983@gmail.com

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

الجامعه المستنصريه

العلوم

2005/2006

الماجستير

الجامعه المستنصريه

العلوم

22/4/2009

الدكتوراه

الجامعه المستنصريه

العلوم

22/8/2017

 ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
مدرس مساعد بتاريخ  9002الى مدرس بتاريخ  9009الى مدرس دكتور بتاريخ
9002/8/99
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

0

تدريسي

كلية التربية األساسية

من  2118 /5 / 01الى الوقت الحالي

 ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

0

كلية التربية االساسية

الجامعة المستنصرية

من  2118 /5 / 01الى
الوقت الحالي

 رابعا ً  :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.
ت

القســـم

0

المـــــادة

السنـــــة

الحاسبات

Windows xp

2010

2

الحاسبات

Word 2003

2010

1

الحاسبات

Power point 2003

2010

4

الحاسبات

Internet

2010

5

الحاسبات

Excel 2003

2010

6

الحاسبات

Windows 7

2015

7

الحاسبات

Word 2010

2015

الحاسبات

Power point 2010

2015

Excel 2010

2015

Visual basic

2019

هياكل متقطعة

2019

9

8

الحاسبات

01

الحاسبات

00

الحاسبات

 خامساً ( :األطاريح  ,الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

0

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شارك فيها.
نوع المشاركة
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

0

Evaluating video color image quality
as a function of light condition

2010/2011

مؤتمر كلية التربيه
االساسيه

بحث

2

تاثير اضاه القاعه الدراسيه عل ىوضوحية النصوص
الملونه على سبوره بيضاء

2012

مؤتمر كلية العلوم

بحث

1

تاثير األضاءه غير منتظمه على وضوحية النصوص
الملونه

2012

مؤتمر كلية العلوم

بحث

Classification at different day times

2015

مؤتمر كلية التربيه
االساسيه

بحث

Evaluating Test Image Quality AS
afunction of Illumanation

2010

مؤتمر الهٌدسَ والتكٌلىجيا
 /الجاهعَ التكٌلىجيا

بحث

Built background image using
correlation method

2017

مؤتمر تكٌلىجيا الوعلىهاث
واالتصاالث

بحث

( بحث  /بوستر
حضور)

4
5
6

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

 -0مشاركه في الندوات

حضور ندوات

-2مشاركه في المؤتمرات علميه

حضور مؤتمرات علميه

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

أسم البحث

محل النشر

السنة

Enhnce video film using Retnix method

هإتور ابي الهيثن للعلىم
الصرفَ

2018

Hiding informtion using diffrent
lighting color images

هإتور ابي الهيثن للعلىم
الصرفَ

2018

Evaluating Test Image Quality AS
afunction of Illumanation

مؤتمر الهٌدسَ
والتكٌلىجيا  /الجاهعَ
التكٌلىجيا

01/04/2010

The Study Effect of Lighting of NonRegular on Statistical For The Written
text On Whiteoard

هجلت ابي الهيثن للعلىم
الصرفَ والتطبيقيَ /
جاهعَ بغداد

8/2/2011

Determined The Best Edge Detector
Threshold By Using Sobel Operator

هجلت كليت التربيَ
األساسيَ  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

13/9/2011

Studying The effect of the Noise of
different Resistance on the quality of
T.v Image

هجلَ العلىم  /جاهعَ
بغداد

11/5/2012

0

2

1

4

5

6

7

Evaluating video color Image Quality
AS afunction of Light condition s

هجلت كليت التربيَ
األساسيَ  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

2010/2011

9

تأثير أضاءٍ القاعَ الدراسيَ على وضىحيت الٌصىص
الولىًَ على سبىرٍ بيضاء

هجلت العلىم /الجاهعَ
الوستٌصريَ

21/2/2010

8

تاثير االضاءٍ غير الوٌتضوَ على وضىحيت الٌصىص
بأختالف الوسافَ

هجلت العلىم  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

21/2/2010

01

دراست تجاًس شدة االضاءٍ للصىر االختباريَ
البيضاء

هجلت كليت التربيَ /
الجاهعَ الوستٌصريَ

2010

00

تاثير لىى الٌص في وضىح الرؤيَ عٌد شروط
االضاءٍ الجيدٍ

هجلت كليت التربيَ /
الجاهعَ الوستٌصريَ

2011

02

Study The Effect of Distance to Remove
the Noise From The Audio Signal Using
A technique Filter Median

هجلت العلىم /الجاهعَ
الوستٌصريَ

21/10/2012

01

Image improve using Lee Enhancement
method with lee Homogeneous
Lightness

هجلت كليت التربيَ /
الجاهعَ الوستٌصريَ

1/10/2012

04

تأثير أضاءٍ القاعَ الدراسيَ على وضىحيت الٌصىص
الولىًَ على سبىرٍ بيضاء

هجلت كليت التربيَ
األساسيَ  /الجاهعَ
الوستٌصريَ

2012

هإتور كليت التربيَ
االساسيَ /الجاهعَ
الوستٌصريَ

2015

هإتور جاهعت تكٌلىجيا
الوعلىهاث واالتصاالث

2017

05
Classification at different day time

06
Built background Using Correlation
Method

 تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
عاشراً :كتب الشكر  ,الجوائز و شهادات التقدير.
الجهة

ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

السنة

0

كتاب شكر من قبل وزير التعليم العالي

2010

وزاره التعليم

2

كتاب شكر من قبل رئيس الجامعة

2014/
2015

رئيس الجامعة

1

تثمين جهد من قبل رئيس القسم

2010/201
1

رئيس القسم

4

كتاب شكر من قبل رئيس الجامعة

2019

رئيس الجامعة

عميد الكلية

2019

عميد كلية
التربية االساسية

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
0
9

 ثاني عشر :اللغــات التي تجيدها.


العربية



االنكليزية

سنة النشر

