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 السيرة الذاتية

 فظ إبراىيم الشيخميااالسم: أ.د. عمي عبد الح

 الجنسية: عراقي

 ، بغداد ، العراق 1962:  تاريخ ومكان الميالد

 7702538614(964)+ ىاتف: 

  dr_ali9@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 المتغيرات متعدد التحميل ، الحيوية المعموماتية ، االصطناعي الذكاء: الدقيق التخصص
 :التعميم
 .العراق ، بغداد ، بغداد جامعة ، واالقتصاد اإلدارة كمية ، اإلحصاء قسم دكتوراه
 -تشو باستخدام لمبروتين الثانوي بالييكل التنبؤ: "الدكتوراه أطروحة عنوان
 العصبية والشبكات التماثل طرق ، فسمان

 4002: اإلحصاء: التخصص
 .العراق ، بغداد ، المستنصرية جامعةال ، واالقتصاد الكمية إدارة ، اإلحصاء في ماجستير

 .المقابل التحميل في المفقودة البيانات حل: ماجستير أطروحة عنوان
 0990. اإلحصاء: التخصص

 .العراق ، بغداد ، المستنصرية جامعة ، واالقتصاد اإلدارة كمية ، اإلحصاء قسم البكالوريوس
 

 4002 أستاذ 
 4004 مساعد أستاذ 
  0991مدرس 
 0992مساعد مدرس 
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 الخبرات التعميمية
 العمياالمتقدم لمدراسات  الحيوية المعموماتية كورس
 لمدراسات االولية. الحيوية المعموماتية كورس
 العمياالمتقدم لمدراسات  الحيوي اإلحصاء كورس

 العميا مدراساتل االصطناعي كورس 
 االولية مدراساتل االصطناعي الذكاء كورس 

  واإلحصاء االحتماالت كورس
 العميا مدراساتل (Visual Basic) البرمجة كورس 
 العميا مدراساتل محاكاة كورس 
 

 :المنشورات
 بغداد سوق في المتداولة األسيم أسعار اتجاىات خمق في المتغيرة المتوسطات استخدام 1.

 .22/0992 العدد النيرين بين ما بالد تطوير مجمة في المنشورة المالية لألوراق
 المجفف الحميب صحة من تحقق تغييرات إلجراء الوقائعي التحميل أسموب استخدام.2

 ، 2 العدد تكريت جامعة في اليندسة لكمية العممية المجمة في نشرت) البشري لالستيالك
 (4/0991 العدد
 المجفف الحميب من مختمفة عينات في ىيكمي شكل في العنقودي التحميل استخدام 3.

 (601/4000 العدد اليندسية العموم قطاع/  تكريت لجامعة العممية المجمة في منشور)
 في ُنشر) المجفف المبن لعينات الكيميائي التركيب لتحميل األبعاد متعددة معايير استخدام 4.

 .(4000 عام اإلحصاء لعموم العراقية لمجمعية عشر الثاني المؤتمر مجمد
4 

 بحث) avidin gene cDNA ورسم التقييد مواقع تحديد في البيانات قاعدة استخدام 5.
 سوريا/  دمشق جامعة في واألربعون الرابع الحيوية التكنولوجيا عموم مؤتمر في نشر مشترك

 (4000 في
 من لمتحقق المجفف الحميب لعينات الكيميائي التصنيف في الوظيفة نمط توصيف استخدام 6.

 QBASIC بمغة برنامج وتنفيذ تصميم خالل من العراقية المؤىالت لمعايير وفًقا ىويتيا
 الجامعة( بغداد في واإلدارة االقتصاد لكمية واإلدارية االقتصادية العموم مجمة في منشور)

 49/4004 العدد التاسع المجمد
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 لمزعيم المتطابقة البروتين منطقة لمقارنة الكتمة وتحميل البروتين بيانات قاعدة استخدام 7.
 في واالقتصاد اإلدارة مجمة ، البكتيرية السالالت بين الوراثية العالقة درجة وتحديد الببتيداز
 .4004-00-0 ، 24 العدد ، المستنصرية جامعة

 الكيميائية اليياكل لتحميل وظيفة ونموذج األبعاد متعدد مقياس استخدام.8
 .(العربية) 4002 ، أبريل ، 0 العدد ، 00 المجمد ، النيرين جامعة ، الجافة لمنماذج

 التي الفخارية األواني من مجموعة لتحميل ومتعددة األبعاد متعددة تحميل طريقة باستخدام. 9
 أغسطس ، 4 العدد ، 00. المجمد ، النيرين جامعة ، الميالد عيد قبل ما فترة في اكتشفت
 .(العربية) 4002

 العنقودي والتحميل األبعاد المتعدد التكامل باستخدام الحية الكائنات من عدد تصنيف.10
 2. العدد ، 00 المجمد ، النيرين جامعة ، ، الالكتات ىيدروجيناز من متعددة الببتيدات لمبممرة

 .(العربية) 4002 ديسمبر
 بحث) الكتمة تحميل طريقة عبر البصمات بيانات قاعدة أنماط عمى التعرف نظام تصميم.11

 في الثاني العدد 00 المجمد ، العراقية الحيوية التكنولوجيا عموم مجمة في نشر مشترك
4000) 

 0221 العدد الكتب دار في النيرين جامعة نشرتو مشترك كتاب) الحيوية المعموماتية. 12
 .(العربية) ،( 4004 في

 األنماط عمى لمتعرف اليرمية والكتمة األبعاد متعدد التحجيم لمتحجيم طريقتين استخدام. 13
 ، (IJCSET) الكمبيوتر وتكنولوجيا عموم ليندسة الدولية المجمة ، البيانات تعدين عبر

 .4002 يناير 0 العدد ، 2 المجمد
 كمية مجمة ، النسيج تحميل باستخدام العين قزحية عمى التعرف نظام وتنفيذ تصميم 14.

 000-92 ص ، 4002 ، 0 العدد ، 01 المجمد ، النيرين بجامعة اليندسة
5 

 والتطور النشوء شجرة أنواع وبناء لتصنيف والعامل العنقودية المجموعة تحميل استخدام.15
 ، 4002 ، مارس ،( 0) 06 المجمد ، لمعموم النيرين جامعة مجمة ، ND1 الميتوكوندريا من

 .044-002 ص ،
 مجمة ، الالسمكية الشبكة نظام باستخدام القزحية أنماط عمى التعرف وتنفيذ تصميم 16.

 .40-01 ، 2 ، 4001 ، واالتصاالت الكمبيوتر
 الكمبيوتر مجمة ، البروتين لطي الثانوي بالييكل لمتنبؤ العصبية الشبكات استخدام .17

 .2-0 ، 1 ، 4006 ، واالتصاالت
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 اليندسة مجمة ، الدرقية الغدة واستعداد لمسرطان كعالمة التفاعمي سي البروتين 18.
 .4006 ، 4 رقم. ب الجزء ، 21. المجمد ، والتكنولوجيا

 بأمراض التسمم من يعانون الذين العراقيين المرضى في كعالمة التفاعمي سي بروتين 19. 
 4002 ، 0 رقم ، ب الجزء ، 21. المجمد ، والتكنولوجيا اليندسة مجمة ، الدرقية الغدة

 KNN العصبية الشبكة أساس عمى األصابع بصمات عمى التعرف نظام وتنفيذ تصميم 20 .
 .02-0 ، 1 ، 4002 ، واالتصاالت الكمبيوتر مجمة ،

 وتقنيات أدوات باستخدام الثدي وسرطان الرئة لسرطان CRP وبنية تسمسل تحميل. 21
 BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA ، الحيوية المعموماتية

 .062-012. ص ،( 0) 01. المجمد ، 4002 مارس ،
 الشبكة في التعمم سرعة بسبب BINARY INPUT عمى Z-SCORE معايير تأثير.  22

 ، (IJICT) واالتصاالت المعمومات لتكنولوجيا العراقية المجمة ، لمتطوير الخمفية العصبية
 .4002 نوفمبر ، 2 العدد ، 0. المجمد
 باستخدام الدرقية الغدة سرطان مرضى في 4- بيتا لمجموبولين وىيكل تسمسل تحميل 23 .
 ،( 0) 00 ، 4009 ، الصيدلية العموم في لمبحوث الدولية المجمة الحيوية المعموماتية أدوات
292-200 . 
 من يعانون الذين المرضى في Microglobulin 4 بيتا لمبروتين الوظيفي التحميل. 42

 الصحة لمبحوث اليندية المجمة الحيوية المعموماتية أساليب باستخدام البروستاتا سرطان
 .142-109 ،( 2) 00 ، 4009 ، والتنمية العامة

 
 :براءة االختراع

لتشخيص المبكر لمرض السرطان باالعتماد على طفرة وقطيت في االكسون أ .1

 .CRPاالول لجيه 

المبكر لمرض سرطان الغدة الدرقية وسرطان البروستات باالعتماد عمى التشخيص  .4
 Beta – 2 Microglobulinطفرة نقطية في االكسون االول لجين 


