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 التاریخ الوظیفي 

بغداد .1 في  الكائن  الشبكات  و  للحاسبات  النور  معھد  في  كمحاضرة  تدر العمل  مجال  الخاصة    سیفي  اعطاءالدورات  و 
 ). ةی می(دراسة أكاد   اتھایبرمج و الحاسبات و ات یاضیبالر 

لغا  2007منذ  شركة دلتا لألتصاالت  عمل في  - .2 و    مواقع على شبكة  م یتصمو    الحاسبات   انة یو ذلك في ص  2011  ة یو 
 الحاسبة. قات یاستخدام األنترنت و تطب  میأعطاء دورات خاصة بتعل 

 ات یاض ی الر ةیمی عملي اعطاء المحاضرات الخاصة بالدراسة األكاد تضمنی حیث  بغداد – ةیالتقن  ةیالعمل كمحاضرة في الكل  .3
  . ةیأم عمل   ةیسواء كانت نظرھ كاف الحاسبة قات یو تطب 

 
 

 التدریـــس
 األنظمة المضمنة  .1

یركز ھذا المقرر الدراسي على المعالجة الشاملة لألجھزة المدمجة وأنظمة التشغیل في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع  
النظام   برمجة  فھم  من  الطالب  تمكین  الدورة ھو  الھدف من ھذه  الصناعة.  متطلبات  مع  یتماشى  بما   ، الحالة  دراسات 

 المعرفة لتصمیم وتطویر الحلول المدمجة.  المضمن وتطبیق تلك
 

 اللغة اإلنجلیزیة  .2
 تمكین المتعلم من التواصل بشكل فعال ومناسب في مواقف الحیاة الواقعیة.  •
 استخدام اللغة اإلنجلیزیة بشكل فعال ألغراض الدراسة عبر المناھج الدراسیة ؛ •
 تنمیة االھتمام باألدب وتقدیره ؛  •
 المھارات اللغویة األربع ، أي القراءة واالستماع والتحدث والكتابة ؛تطویر ودمج استخدام  •
 مراجعة وتعزیز الھیكل الذي تم تعلمھ بالفعل.  •

 
 

 ي ــاالھتمام البحث

 التنقیب في البیانات وتعلم اآللة  •
 وأمانھا علم البیانات (خاصة استخراج بیانات الرسم البیاني) ، تحلیالت البیانات ، خصوصیة البیانات  •

 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 ةــورات العلمیــالمنش
 

• Isam A. Alobaidi, Sahra Sedigh Sarvestani, and Ali R. Hurson, “Survivability analysis 
and recovery support for smart grids,” In proceedings of 4th International Symposium 
on Resilient Cyber Systems (co-sponsored by Idaho Activities National Laboratory), 
Resilience Week (RWS), (Chicago, USA), pp. 33-39, IEEE, 2016 (Status: Published - 
Best Paper Award) 
 

• Isam A. Alobaidi, Jennifer L. Leopold, and Ali A. Allami, “The Use of Frequent 
Subgraph Mining to Develop a Recommender System for Playing Real-Time Strategy 
Games,” In proceedings of the 19th Industrial Conference on Data Mining, ICDM '19, 
(New York, USA), pp. 146–160, ibai publishing , 2019 (Status: Published) 
 

• Jennifer L. Leopold, Isam A. Alobaidi, and Nathan W. Eloe, “Predictive Analysis of 
Real-Time Strategy Games Using Discriminative Subgraph Mining,” In proceedings of 
the 19th Industrial Conference on Data Mining, ICDM '19, (New York, USA), pp. 176–
190, ibai publishing, 2019 (Status: Published) 
 

• Isam A. Alobaidi, Jennifer L. Leopold, Ali A. Allami, Nathan W. Eloe, and Dustin 
Tanksley, “Predictive Analysis of Real-Time Strategy Games: A Graph Mining 
Approach,” Journal of WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 11, no. 2, 
pp. e1398, 2021 (Status: Published) 

 
 

 النشــاطات العلمیــة

 العضویات في المنظمات المھنیة 

 (ICS) جمعیة الحاسبات العراقیة •
 (IEU) نقابة المھندسین العراقیة •

https://dx.doi.org/10.1109/TSUSC.2017.2757911

	المدرس الدكتور عصام عبدالمنعم عبدالله
	قســـم هندسة الحاسوب

