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 معلومات شخصية:اوال: 

 مدرس :  اللقب العلمي •

 العراق – ديالى  1975 -10- 19 محل و تاريخ الوالدة: •

 حث العلميااعتمادا على بيانات الب 2: (h index)معامل هيرتش  •

 عراقي :  الجنسية •

   .طفلينولديه  متزوج : الحالة الزوجية •

 009647736458962  : رقم الهاتف النقال •

   yasiramer.comp@engineering.uodiyala.edu.iqand  yasiramerabbas@gmail.com : لكترونيالبريد اال •

 .العراق –ة ديالى محافظ –بعقوبة  –جامعة ديالى  –كلية الهندسة   : عنوان العمل •

 

 املؤهالت العلمية:ثانيا: 

 .ماليزيا – تناكا املاليزيةجامعة  – 2016 –    هشهادة الدكتورا •

 العراق. – التكنلوجيةجامعة ال –والعلوم لهندسةل الرشيد كلية – حاسباتال هندسة قسم – 2005 –     املاجستيرشهادة  •

 العراق. – التكنلوجيةجامعة ال –والعلوم لهندسةل الرشيد كلية – اتحاسبال هندسة قسم – 2000 –شهادة البكالوريوس  •
 

 والعضوية: الدورات التدريبيةثالثا: 

 .التكنلوجيةجامعة ال مركز التعليم املستمر. – 2005 –  والتدريب الجامعي والتعلم بالحاسوب دورة طرائق التدريس •

 .مجلس جامعة ديالى امانة – ىرئاسة جامعة ديال – 2007 –سالمة اللغة العربية  اختبار •

 .لجنة اختبار صالحية التدريس – رئاسة جامعة ديالى – 2007 –اختبار صالحية التدريس  •

 2005 -األردن–عمان  -دورة في إدارة املشاريع وكتابة مقترحات املشاريع_ معهد امللكة زين الشرف التنموي  •

 2007اق العر  –دورة في عمل منظمات املجتمع املدني /سليمانية  •

 2008 –العراق –دورة في إدارة املشاريع، كتابة املقترحات واملهارات الشخصية /أربيل  •

 .الحاسبة واالنترنيت مركز – رئاسة جامعة ديالى – 2011 –دورة الحاسوب  •

 2012دورة في االبتكار والريادة، جامعة تيناكا املاليزية، ماليزيا،  •

 .2000عام عضو نقابة املهندسين العراقيين منذ ال •

 .2010عضو نقابة املعلميين العراقيين منذ العام  •

 .2003منذ العام  مؤسسة الهندسة الكهربائية وااللكترونية االمريكيةعضو  •

ياسر عامر عباس د. _ السيرة الذاتية  

mailto:yasiramer.comp@engineering.uodiyala.edu.iq
mailto:yasiramerabbas@gmail.com
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 اللغات املتقنة:رابعا: 

 اللغة االم. –العربية  •

 .جيد بشكل –االنكليزية  •

•  

 االدارية: واملناصب التاريخ الوظيفي خامسا: 

العيييييام ولغايييييية  2001/2000منيييييذ العيييييام الدرا ييييي ي  – والعليييييوم لهندسيييييةل الرشييييييد كليييييية – حاسيييييباتال هندسييييية قسيييييمفيييييي  تدريسييييي ي •

 .2006/2007الدرا  ي 

 .2008ولغاية العام  2007منذ العام  جامعة ديالى  -كلية الهندسة  - -املستمر  التعليم وحدة رمدي •

العييام  لغايييةو  2008/2009منييذ العييام الدرا يي ي  – ىجامعيية ديييال –كلييية الهندسيية  - الحاسبات والبرامجياتهندسة قسم  مقرر  •

 .2010/2011 الدرا  ي 

 و لحد االن. 2007منذ العام  –جامعة ديالى  –كلية الهندسة  -تدريس ي  •

منييييييذ العييييييام الدرا يييييي ي  جامعيييييية ديييييييالى – الحاسييييييبات والبرامجييييييياتقسييييييم هندسيييييية  –كلييييييية الهندسيييييية  -اللجنيييييية االمتحانييييييية  عضييييييو •

 .2010/2011الدرا  ي   لغاية العامو  2007/2008

لحييد و  2007/2008منييذ العييام الدرا يي ي جامعيية ديييالى  –كلييية الهندسيية  - الحاسييبات والبرامجييياتهندسيية قسييم  مجلييسعضييو  •

 .االن

 و لحد االن 2016منذ العام  جامعة ديالى –الحاسوب هندسة قسم  –كلية الهندسة  - العلميةاللجنة  عضو •

 2019 عاملغاية  2016منذ العام  جامعة ديالى –كلية الهندسة  - الحاسوبهندسة قسم  في مدير مختبرات •

 

 جامعة ديالى. –كلية الهندسة  –مجلة ديالى للعلوم الهندسية مقيم في : سادسا

  

 التكريمات:ا: الجوائز و سابع

 2014 عام IEEEلمنظمة ال  PECON 2014) )موتمر في منشور  بحث افضل جائزة .1

 .2014 عام في كوريا–ول العاملي الفضية في معرض سيئ ةامليدالي .2

 2015عام  في ماليزيا فرع IEEE ال نظمةم طالبي فرع أفضل .3

 2015 عام فيماليزيا  فرع IEEE الفي منظمة  عضو أفضل .4

 

 .االشراف على مشاريع تخرج املرحلة الرابعة في قسم هندسة الحاسوب: ثامنا

 

 : كتب الشكر و التقدير:تاسعا 

 كتاب شكر و تقدير  5                         رئيس جامعة .1

 كتاب شكر و تقدير  20                  عميد .2
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 البحوث املنشورةا: عاشر 
 

 ISSN دار النشر اسم المجلة اسم البحث ت

1.  

Low Power and High Speed 

Sequential Circuits Test 

Architecture 

Recent Patents on 

Computer Science 

Bentham Science 

Publisher 
2666-2566 

2.  
Test Mode for FIR Filter Design 

Using FPGA 

Journal of Advanced 

Research in Dynamical 

and Control Systems 

Institute of Advanced 

Scientific Research 
1828-1836 

3.  

A Systematic Mapping Study On 

Radio Frequency Identification 

Security 

International Journal of 

Sensors, Wireless 

Communications and 

Control 

Bentham Science 

Publisher 
2210-3279 

4.  
FPGA Implementation of DLP-

PHOTON Hash Function 

International Journal of 

Future Generation 

Communication and 

Networking 

SERSC 2233-7857 

5.  

Robust skin diseases detection 

and classification using deep 

neural networks 

International Journal of 

Engineering & 

Technology 

Science Publishing 

Corporation Inc 
2227524X 

6.  
Photon: a new mix columns 

architecture on FPGA 

International Journal of 

Engineering & 

Technology 

Science Publishing 

Corporation Inc 
2227524X 

7.  

PRINCE IP-Core on Field 

Programmable Gate Arrays 

(FPGA). 

Res. J. Appl. Sci. Eng. 

Technol 

Maxwell Scientific 

Organization  
2040-7459 

8.  

Lightweight PRINCE Algorithm 

IP Core for Securing GSM 

Messaging using FPGA. 

Research Journal of 

Information 
Academic Journals 

Inc. 
1815-7432 

9.  

Reusable Data-Path Architecture 

for Encryption-then-

Authentication on FPGA. 

International Review on 

Computers and Software 

(IRECOS) 

Praise Worth Prize 1828-6003 

10.  

Efficient FPGA Architectures for 

Dual Mode Integer Haar Lifting 

Wavelet Transform Core. 

Journal of Applied 

Sciences 

Asian Network for 

Scientific 

Information  
1812-5654 

11.  

Small Footprint Mix-Column 

Serial for PHOTON and LED 

Lightweight Cryptography 

  ICOASE 2018  
IEEE Explor Digital 

libaray 

978-1-5386-

1498-3 

12.  

The effect of uniaxial strain on 

the electrical properties of 

graphene nanoribbon 

ISCES   2018  
IEEE Explor Digital 

libaray 

978-1-5386-

6696-8 

13.  

Securing electrical substation's 

wireless messaging with a 

Lightweight Crypto-Algorithm 

IP core 

PECON 2014 
IEEE Explor Digital 

libaray 

4799-7297-

5/14 

14.  
Implementation of PRINCE 

Algorithm in FPGA 
ICIMU 2014 

IEEE Explor 

Digital libaray 

4799-5423-

0/14 
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15.  

Low complexity 

multidimensional CDF 5/3 DWT 

architecture 

CSNDSP 2014 IEEE 
4799-2581-

0/14 

16.  

Evaluation of Reconfigurable 

Technique for Heterogeneous 

Multi-core Processors with 

FPGA Platform 

SASSP 2013 IEEE   

17.  

Reconfigurable Design of 

Heterogonous Multiprocessors 

using FPGA Platforms: A 

Review 

NatGrad2012 UNITEN  

 

 املؤتمرات العلمية:: احد عشر

 شاركة في العديد من املؤتمرات:امل

No نوع النشاط  اسم المؤتمر              

1 ICICT 2019 مشارك  

2   ICOASE 2018  مشارك بحث  

3 ISCES   2018   مشارك بحث 

4 PECON 2014 مشارك بحث  

5 ICIMU 2014 مشارك بحث  

6 CSNDSP 2014 مشارك بحث  

7 2014 IEEE Malaysia Student Congress مشارك  

8 2013 IEEE Malaysia Student Congress  مشارك  

9 SASSP 2013 مشارك بحث  

10 NatGrad2012 مشارك بحث  

 

 

 

 :التالية العلميو  يمكن ايجادها على روابط التواصل االجتماعي واالجتماعي ط العلمياملزيد من املعلومات عن النشا: اثنى عشر

Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56417806700 

Research Gate  
https://www.researchgate.net/profile/Yasir_Abbas4/info 

Acadimeca.edu  https://uodiyala.academia.edu/YasirAmer 

Google Scholar  
https://scholar.google.com/citations?user=zIrTVRMAAAAJ&hl=en 

Publons    
https://publons.com/author/1218858/yasir-amer-abbas#profile 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4017-4481 
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