
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

  فرات نضال توفيق  :       ـم ـــــــــاالســ

  1891-1-32:     تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 1   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 هندسة المعلومات :        صــالتـخـص

 علوماتيةمسؤول وحدة االعالم والم:       ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد     الدرجة العلمية :

       /جامعة بغداد المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان:        عنوان العمل

 العمل   :        هاتف

 02277771770:         الهاتف النقال

          furatnidhal@yahoo.com كتروني :البريد إالل

                                               Furat@bccru.uobaghdad.edu.iq                         

 

 .أواًل : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 3001 هندسة املعلومات جامعة النهرين 

 3008 هندسة املعلومات جامعة النهرين املاجستري

 الدكتوراه
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 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 

 

 

 ثالثًا : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2107-2102 جامعة بغداد كلية اهلندسة خوارزمي 1

2    

 

 رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2106-2102 احلركة والرسم بواسطة احلاسوب هندسة املعلومات واالتصاالت 0

 2102-2102 تكنولوجيا املعلومات هندسة املعلومات واالتصاالت 2

 2107-2106 قواعد البيانات هندسة املعلومات واالتصاالت 3

 2107-2106 هندسة الرباجميات هندسة املعلومات واالتصاالت 2

5    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

مسؤول وحدة االعالم  0

 ةوالمعلوماتي

 4104-4-7 المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان

 الى حد االن

شعبة التسجيل مسؤول  2

 السرطاني

ولغاية  6/4102 المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان

4/4106 
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 خامسًا: البحوث المنجزة 

 جهة النشر الباحثون اسم البحث

SOLVING NETWORK 

CONGESTION PROBLEM 

BY QUALITY OF SERVICE 

ANALYSIS USING OPNET 

م.م فرات نضال و أ.م.د 

 محمد المشهداني

i-manager’s Journal on 

Communication Engineering and 

Systems, Vol. 5 l No. 4 l August - 

October 2016 

Gate Control System for New 

Iraqi License Plate 

 .م.م فرات نضال و

 ياسمين مازن.م  م

Iraqi Journal for Computers and 

Informatics, Vol. 1, Issue 1,p1 

3,2014 

An Enhanced Method for 

Sprite Extracting 

 .م.م فرات نضال و

 مازن ياسمين.م  م
i-manger's Journal on Information 

Technology ,Vol.3, No.4, 

Sep-Nov-2014 

Real Time Motion Detection 

In Surveillance Camera Using 

Matlab 

 م.م فرات نضال

International Journal  of 

Advanced  Research in 

Computer Science and Software 

Engineering, Vol 3,Issue 9,Sep, 

2013 

A Module For Enhancing 

Recognition System for QR 

Code Scanned Image 

 .و نضال فرات م.م

 مازن ياسمين م. م

I-manger's Journal on 

Information Technology, Vol. 3, 

2012 

Knowledge, attitude and 

practices regarding Breast 

Cancer and Breast Self-

Examination among a sample 

of Educated population in 

Iraq 

 د.أ العلوان، ندى د.أ

 د.م عطوف، محمد وفاء

 د.أ الحليم، عبد رغد

 م.م و المدفعي زيد

 نضال فرات

Eastern Mediterranean Health 

Journall, Vol. 18, No. 4, 2012 

معارف وممارسات النساء في 

 الجامعات العراقية حول

 الكشف المبكر عن سرطان الثدي

 د.أ العلوان، ندى د.أ

 د.م عطوف، محمد وفاء

 د.أ الحليم، عبد رغد

 م.م و المدفعي زيد

 نضال فرات

Eastern Mediterranean Health 

Journall, Vol. 18, No. 7, 2012 

 

 


