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 الوعلْهبد الشخصيخ 1

 المعلومات
 رفعذ سيذاى خلف سيذاى االسم الرباعي واللقب

 1666 تاريخ التولد

 هزشّج الحالة االجتماعية

 Dr.riaat66@gmail.com البريد اإللكتروني

 04411065422 رقم  الموبايل 

 

 الوؤُالد العلويخ 2

 دكزْرٍ ريبضيبد رطجيقيَ العلمي التحصيل

 هذرص  الدرجة العلمية

 الزيبضيبد القسم العلمي

 رذريسي العنوان الوظيفي

 

 الشِبداد 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية الجامعة

 1696 العلْم الوْصل  ريبضيبد البكالوريوس

العلْم  الزكٌلْجيب االخفبء ريبضيبد الماجستير

الزطجيقي

ٍ 

2003 

ريبضيبد  الدكتوراه

رطجيقيَ 

 ّحبسجبد

خْارسهيَ 

الشفزٍ 

 الكويَ

شزق 

الجحز 

االثيض 

الوزْسط 

 )رزكيب(

 2015 العلْم

 

 

ْرح ــص

شخصيخ 

 ًْخــــهل
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 العلويخ األلقبة 4

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي
 :600 مدرس مساعد

 >600 مدرس
  أستاذ مساعد

  أستاذ
 

 

 

 

6 
الوْاد ّالوزاحل 

الذراسيخ الزي 

 يذرسِب

 المادة الدراسية المرحلة
 المرحلو االولى/حاسبات
 المرحلو االولى /حاسبات

 لمرحلو الثانيو/حاسباتا

 الرياضيات
 الهياكل المتقطعو
 النظريو االحتسابيو

 المرحلو الرابعو/حاسبات
 المرحلو الثالثو /حاسبات

 التشفير
 نظريو المعلومات

 الجبر الخطي المرحلو الثانيو/رياضيات
 المرحلو الثالثو/رياضيات
 المرحلو الثالثو/رياضيات
 المرحلو الرابعو/ رياضيات

 نظريو االعداد
 التحليل العددي
 نظريو البيانات

 

4 
الجحْس ّالذراسبد 

 الوٌشْرح

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
Expand the Quantum cipher text 

space by using a superposition 
key 

journal of 
computer 

Internation 
networks and 

6059 

5 
 الزسبئل عٌبّيي

 ّاألطبريح

 العنوان شهادةال
 اقتراب احصائي لتحليل االخفاء الماجستير
 Quantum encryption algorithm الدكتوراه
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communication 
security 

Generate Quantum key by using 
Quantum shift rigester 

journal of 
computer 

Internation 
networks and 

communication 
security 

6059 

A realizable quantum three pass 
protocol authentication based on 

hill-cipher algorithm 

Mathematical 
problems in 
engineering 

6059 

Noval quantum encryption 
algorithm baesd on multiqubit 
quantum shift register and hill 

cipher 

Advances in 
high energy 

physics 

6058 

 

9 
ؤروزاد ّالٌذّاد الو

ّّرش العول 

 الوشبرك فيِب

 التاريخ مكان انعقادىا / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 
Intermational conference 

2016(CETE2016) 
Kualalumpur 

malaysia 
19-20 

november 
2016 

 :605 العلوم االس في كتابة مشاريع تخرج طالب الرياضيات
   
   

 

 

 

 

 

 الذّراد 6
 التاريخ مكان انعقادىا اسم الدورة
 :605 كلية العلوم دورة اكسل
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 :605 العلوم طرائق تدريس
 :605 العلوم دورة ايزو و وايزو

 :605 العلوم التكس
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الوٌبصت اإلداريخ 

 ّالعلويخ

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي
 2009-2007 رئيس قسم الرياضيات

 2009-2006 رئيس اللجنو العلميو في قسم الرياضيات
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11 
الشِبداد الزقْيويخ 

ّالزقذيزيخ الحبصل 

 عليِب

 مي االول لكليو العلوم /جامعة ديالىشهادة تقديريو في المؤتمر العل 
  
  
  
  

 

12 
الزقْين العلوي 

 للجحْس ّاألطبريح

 
تم االشراف على العديد من بحوث تخرج طالب المرحلو الرابعو القسام الرياضيات و 

 الحاسبات
 تم تقيم العديد من البحوث العلميو لغرض الترقيو العلميو 
  
  
  

 

13 
زت الشكز ّالزكزين ك

 الحبصل عليِب

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 ;600-50-7 85;; شكر عميد 

 ;600-56-= =7;; مكتب العميد
 >600-:-; ;8;; شكر عميد
 >600-=-68 86;; شكر عميد

 >600-=-;6 89;; شكر رئيس جامعو
 >600-50-= 88;; العميد
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 >600-55-8 80;; جامعورئاسو  ال
 العميد

 رئيس جامعو
 رئيس جامعو

 العميد
 رئيس جامعو
 رئيس جامعو
 رئيس جامعو

 العميد
 الجامعو
 العميد

;;7< 
;;7; 
;;7: 
;;79 
;;78  
;;77 
;;76 
;;75 

9597; 
9700= 

6<-56-600< 
;-7-600= 

5<-7-600= 
9-8-600= 

6;-;-600= 
5;-<-600= 

6-56-600= 
68-56-600= 
:-8-605: 

55-;-605: 
 
 

 


