
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 اسراء عبد الجبار علوان محمودـم :ـــــــــاالســ 

  1976/ 4/ 27 : تاريخ الميـالد 

 انسة الحالة الزوجية :

  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة :   الديـــــــــــانة

 علوم حاسبات :    صــالتـخـص

 مدرس :اللقب العلمي

 مشاركأستاذ  : الوظيفيةالدرجة 

 لصرفة )ابن الهيثم( /قسم علوم الحاسباتكلية التربية للعلوم اجامعة بغداد / :    ملعنوان الع

 العمل   :  هاتف

 :   الهاتف النقال

 black_land76@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 1998 ابن الهيثمة كلية التربي بغداد البكالوريوس

 2008 قسم علوم الحاسبات التكنولوجية ماجستير

    

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2019-2008 بغداد كلية التربية ابن الهيثم 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2012- 2008 البرمجة الكيانية علوم الحاسبات 1

 2019- 2012 البرمجة المهيكلة علوم الحاسبات 2

 2020-2019 رسوم الحاسوب علوم الحاسبات 3

 

 

 

 

 

 ت

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة

 2008-1998 قسم علوم الحاسبات  معيدة 1

 2019-2008 قسم علوم الحاسبات تدريسي 2

3    



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 العميل التحاوري 1

(conversational agent) 

كلية التربية ابن الهيثم/  2015

 سباتالحاقسم علوم 

 محاضر

التجارب العالمية لتطبيق  2

 التعليم النقال

كلية التربية ابن الهيثم/  2015

 الحاسباتقسم علوم 

 محاضر

امن المعلومات والنظم  3

 الموزعة )المؤتمر السنوي(

جامعة تكنولوجيا  2015

 المعلومات

 حضور

/قسم كلية التربية ابن الهيثم 2016 لغة البايثون 4

 الحاسباتعلوم 

 حاضرم

مراحل تطور تكنولوجيا  5

 المعلومات

/قسم كلية التربية ابن الهيثم 2016

 الحاسباتعلوم 

 محاضر

الورشة التدريبية لمختبر  6

 الروبوتات التعليمية

كلية التربية ابن الهيثم/قسم علوم  2016

 الرياضيات الحاسبات و

 حضور

التوجهات الحديثة في تطبيقات  7

تكنولوجيا المعلومات 

 السنوي( التصاالت)المؤتمروا

جامعة تكنولوجيا  2017

 المعلومات واالتصاالت

 حضور

المنصات التعليمية والمصادر  8

 المفتوحة في التعليم االلكتروني
/قسم كلية التربية ابن الهيثم 2017

 الحاسباتعلوم 

 محاضر

9 Aspect oriented 

programming  
/قسم كلية التربية ابن الهيثم 2017

 الحاسباتعلوم 

 محاضر

/قسم كلية التربية ابن الهيثم 2017 مؤتمر ابن الهيثم العلمي االول  10

 الحاسباتعلوم 

 حضور

المقياس العالمي االخضر  11

 UI green)للجامعات 

metric) 

/قسم كلية التربية ابن الهيثم 2018

 الحاسباتعلوم 

 )ورشة عمل(محاضر

/قسم كلية التربية ابن الهيثم 2019 برنامج التنمية المستدامة 12

 الحاسباتعلوم 

 محاضر



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

, عضو لجنة  عضو لجنة االرشاد الفرعي للمرحلة االولى

 تطوير مهارات الطلبة, رئيس لجنة السمنرات الدورية )سنتين(

 في المدارسالتطبيق  ةفتر فيوتقويم طالب المرحلة الرابعة االشراف  

, والعديد من السنوية , عضو لجنة الندوةعضو لجنة امتحانية

 اللجان االخرى

 

للعام  محاضربصفة  (Microsoft office)االشتراك بدورة 

2017 

 

( 2010)دورة متقدمة في برنامج البوربوينت االشتراك بدورة 

 2017للعام  محاضربصفة 

 

للعام  متدرب ( بصفة Edmodo)تطبيق االشتراك بدورة 

2017 

 

  2018للعام   متدرب)تعلم الالتكس( بصفة االشتراك بدورة 

 (UI green metric)رئيس لجنة ملف البيئة واالستدامة 

2018 

 

عضو في لجنة تقييم كتاب )المبادئ االساسية في لغة البرمجة 

c++)   2018للعام 

 

  (2018-2017) للعامعضو لجنة امتحانية 

 الرابعة لطالب المرحلةشراف على المااري  البحثية اال

2008-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سابع 

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2010 ة المنصورمجل النايطة تطوير برنامج لتقطي  سالسل الصور الطبية باستخدام نماذج المنحنيات 1

 2011 مجلة الهندسة والتكنولوجيا تعقب الجسم باستخدام تدفق متجه الميل المعمم 2

3 
 تحديد القيم المثلى لمعامالت النماذج الهندسية القابلة للتاوه لفصل العناصر المتعددة في 

 الصور الرقمية

 2013 مجلة ابن الهيثم

 

 

 التقدير.و شهادات  الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2014 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث كتاب شكر 1

 2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر 2

 2016 عمادة كلية التربية ابن الهيثم  يوم المراة العالمي شهاد تقديرية ودرع بمناسبة 3

 2016 دة كلية التربية ابن الهيثمعما كتاب شكر 4

 2016 عمادة كلية التربية ابن الهيثم كتاب شكر 5

 2017 عمادة كلية التربية ابن الهيثم  )اشتراك ندوة سنوية(شهادة شكر وتقدير 7

 2017 عمادة كلية التربية ابن الهيثم )حلقة نقاشية(شهادة شكر وتقدير 8

 2017 عمادة كلية التربية ابن الهيثم (office)مدرب في دورة شهادة شكر وتقدير 9

 2017 عمادة كلية التربية ابن الهيثم شهادة شكر وتقدير)مدرب في دورة بوربوينت( 10

 2018 عمادة كلية التربية ابن الهيثم ()محاضر في ورشة عملشهادة شكر وتقدير 11

 2018 عمادة كلية التربية ابن الهيثم كتاب شكر 12

 2019 عمادة كلية التربية ابن الهيثم ثقافي طالبي ()االشراف على مهرجان كتاب شكر 13

 

 اللغة العربية واالنكليزية ات .ــ:اللغ "تاسعا  



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 
 

 
 

Name:  Israa Abdul Jabbar Alwan 

Date of Birth:  27/4/1976 

Religion: muslim 

Martial statues: unmarried  

No. of children:  

Specialization: computer sciences 

Position: lecturer 

Scientific title: lecturer 

Work Address: Baghdad university-college of education for pure science (Ibn- al hatham) – 

computer science department 

Work Phone: 

Mobile:   

E-mail: black_land76@yahoo.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1998 Ibn- al hatham Baghdad bachelor 

2008 Computer science 

dep. 
University of technology master 

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

       Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

From –To The (Institute / College) University No. 

2008-2019 College of education for pure 

science(ibn al hatham) 

Baghdad 1 

   2 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2008-2012 Object oriented programming Computer science dep. 1 

2012-2019 Structured programming Computer science dep. 2 

2019-2020 Computer Graphics Computer science dep. 3 

 

From -To Workplace Career No. 

1998-2008 Computer science dep. Associated lecturer 1 

2008-2019 Computer science dep. Lecturer 2 

   3 



 

 

 

 

 

 

 

   Fifth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بوست

ر 

حضو

 ر(

Lecturer 

 

College of Ibn-

Alhaitham 

2015 (conversational agent) 1 

Lecturer 

 

College of Ibn-

Alhaitham 

2015 World experiences of 

mobile learning 
2 

attendance University of information 

technology 
2015 Information security and 

distributed system 
3 

Lecturer 

 

College of Ibn-
Alhaitham 

2016 Python language   4 

Lecturer 

 

College of Ibn-

Alhaitham 

2016 Stages of information 

technology development 
5 

Attendance College of Ibn-

Alhaitham 

2016 Training workshop for 

educational robots lab 
6 

attendance University of information 

technology 
2017 Recent trends in ICT 

applications 
7 

Lecturer 

 

College of Ibn-
Alhaitham 

2017 Educational platform and 

open sources in E-learning 
8 

Lecturer 

 

College of Ibn-

Alhaitham 

2017 Aspect oriented 

programming 
9 

attendance College of Ibn-

Alhaitham 

2017 Ibn al-haitham first international 

scientific conference 
10 

Lecturer 

 

College of Ibn-

Alhaitham 

2018 Workshop of UI green 

metric 
11 

Lecturer 

 

College of Ibn-
Alhaitham 

2019 Sustainable development 

plan 
12 

 

 

 

   Sixth,     Scientific Activities: 



 

 

 

 

 

 

 

Outside the College Within the College 

Training students supervision A member of student advisor committee for first stage   

 A member of  examination committee 

 Giving many courses in many computer subjects 

 Undergraduate project supervision, 2008-2019  

  

 

   Seventh,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Development of  medical images series 

segmentation technique  using contours models 

Al Mansour journal 2010 

2 Object tracking using generalized gradient 

vector flow 
Eng. and technology journal,  2011 

3 Identify the optimal values of the 

geometric deformable models’ parameters 
to segment multiple objects in digital 

images 

Ibn al-hatham journal for 
pure & appl. Sci. 

2013 

 

 

 

 

 

 

     Eighth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2000 Ibn- al hatham faculty Reward 1 

2002 Ibn- al hatham faculty Reward 2 

2012 Ibn- al hatham faculty Reward 3 

2014 Ibn- al hatham faculty Reward 4 

2014 Ministry of higher education & 

scientific research 
Reward 5 

2016 prime minister’s office Reward 6 

2016 Ibn- al hatham faculty Certificate of appreciation and shield on the occasion of 

international women’s day 

7 

2016 Ibn- al hatham faculty Reward 8 

2016 Ibn- al hatham faculty Reward 9 

2017 Ibn- al hatham faculty Reward (for participating in symposium as lecturer) 10 

2017 Ibn- al hatham faculty Reward (for participating in seminar as lecturer) 11 

2017 Ibn- al hatham faculty Reward (for training in a course in  Microsoft office) 12 

2017 Ibn- al hatham faculty Reward (for training in an advance course in power 

point) 
13 

2018 Ibn- al hatham faculty Reward 14 

2019 Ibn- al hatham faculty Reward (for supervising a student cultural festival) 15 

 

 

 

       Ninth,       languages: Arabic & English  
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