
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 لباب احمد توفيق  ـم :ـــــــــاالســ 

  1970/  8/  26 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 ثالثة دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 علوم حاسبات :    صــالتـخـص

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 تدريسية : الوظيفيةالدرجة 

 جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم :    عملعنوان ال

 العمل   :  هاتف

 07719437902:   الهاتف النقال

  lubabahmed@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 16/8/2003 فة / ابن الهيثم التربية للعلوم الصر بغداد

األكاديمية العربية للعلوم  الماجستير

/ جمهورية والتكنولوجيا 

  مصر

 9/10/2013 كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

 هالدكتورا

 

   



 

 

 

 

 

 

 

دبلوم / المعهد العالي  أخرى

 لالتصاالت 
 األكاديميةدبلوم عالي / 

 العربية 

 قسم التلكس

 وجيا المعلوماتكلية الحاسبات وتكنول

1989 

2011 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 2010-2005 بغداد معيدة  1

 إلى أالن -2013 بغداد  تدريسية  2

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2013 المترجمات الحاسبات 1

 حاليا برمجة ونوافذ الحاسبات 2

3    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 موظفة  1

 

 1993 -1991 بدالة االعظمية 

 1995-1993 المعهد العالي لالتصاالت والبريد  معيدة  2

 2005-2004 وزارة التربية / مكتب السيد الوزير موظفة 3



 

 

 

 

 

 

 

1 2
nd

 International 

conference computer 
science Innovation 

Technology (CCSIT 

2013) 

جامعة اإلسكندرية  2013

 جمهورية مصر العربية 

 بحث

كلية التربية ابن الهيثم  2015 ندوة المرأة والسالم واألمن  2

للعلوم الصرفة / قسم 

 علوم الحاسبات

 مشاركة

ندوة تكنولوجيا المعلومات  3

 وأثرها على المجتمع 

كلية التربية ابن الهيثم  2016

للعلوم الصرفة / قسم 

 علوم

 مشاركة

المنصات التعليمية والمصادر  4

يم المفتوحة في التعل

 االلكنروني

كلية التربية ابن الهيثم  2017

للعلوم الصرفة / قسم 

 علوم

 مشاركة 

موتمر ابن الهيثم العلمي  5

 الدولي االول 

كلية التربية للعلوم  2017

 الصرفة ابن الهيثم 

 حضور 

ندوة بعنوان المخدرات  6

 الرقمية 

كلية التربية للعلوم   2017

 الصرفة ابن الهيثم

 مشاركة

دورة تدريبية بعنوان حفظ  7
وثائق وبيانات جودة 

وارشفتها  GLPالمختبرات 

 الكترونيا 

كلية التربية للعلوم  2019

 الصرفة ابن الهيثم

 حضور

دورة تدريبية بعنوان خطة  8

 التحسين لجودة المختبرات 

كلية التربية للعلوم  2019

 الصرفة ابن الهيثم

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة بعنوان التطبيقات  9

بية المتنقلة واثرها في الحاسو
 التعليم 

كلية التربية للعلوم  2019

 الصرفة ابن الهيثم

 مشاركة 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

حضور ندوات االقسام ومن ضمنها قسم علوم 

 الحاسبات

حضور مؤتمر كلية تكنولوجيا المعلومات 

2016 
لى المشاريع،صيانة )االرشاد، االشراف علجان 

المختبرات،تدقيق، لجان امتحانية ، كتابة التقرير 

 الذاتي(

 

 

مناقشة مشاريع تخرج الطلبة الدراسات  العلمية، المناقشات لجان

 األولية

 

 

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

 . التعليم

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Multiple Classifiers for improved land 

cover classification and change 

detection  

جامعة االسكندرية / 

 جمهورية مصر العربية 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

2 Predicate the ability of Extracorporeal 

shock wave Lithotripsy (ESWL) to 

treat the Kidney stones by used 

Combined  Classifier   

كلية علوم الحاسوب 

 وتكنولوجيا المعلومات 

2018 

 الدراسات األولية مشاريع على اإلشرافثامنا : 

 السنة  اسم المشروع  ت

 2014 نظام رواتب الموظفين  -1

 2014 قاموس الكتروني  -2

 2014 نظام توصيل الطلبات للزبائن -3

 2015 برنامج تعليمي لصيانة الحاسوب   -4

 Anti virus  2015امج برن -5

 2015 برنامج اخفاء صورة داخل نص  -6

دخول وانصراف الموظف عن طريق التقاط  برنامج -7

 صورة 

2016 

 2016 نظام تقييم التدريسيين من قبل الطلبة  -8

 2016 برنامج الموقف الدراسي للطالب -9

 vb.net 2017و vb6تعليمي للمقارنة بين برنامج   -10

يم موقع الكتروني لمراقبة وعرض المنتجات تصم -11
 phpالوهمية وتمييزها عن الحقيقية باستخدام لغة 

2017 

 vb6 2017تصميم برنامج الجراء اختبارات الكترونية لمادة  -12

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 ةالسن الجهة المانحة

 2019-2014 عميد الكلية  شكر  كتاب 20 1

 2017 رئيس القسم  كتاب شكر  1 2

 

 ات .ــ:اللغ "تاسعا  

            االنكليزية 

             العربيه 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 
 

 
 

Name:  Lubab Ahmed Tawffeq Ali 

Date of Birth:  26/8/1970  

Religion: Moslem  

Martial statues: Married  

No. of children: Three 

Specialization: Computer Science 

Position: Collage of Education For Pure Science Ibn Alhythim                              

Scientific title: Assistants Lecturer   

Work Address: Collage of Education For Pure Science Ibn 

Alhythim                              

Work Phone: 

Mobile:   

E-mail: lubabahmed@yahoo.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

16/8/2003 Collage of 

Education For 

Pure Science 

Ibn Alhythim 

                             

Baghdad B.Sc. 



 

 

 

 

 

 

 

9/10/2013 Collage of 

Computing and 
Information 

Technology 

Arab Academy foe 

science and technology  
M.Sc. 

   Ph.D. 

   Any other 

        Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

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

2005-2010 Collage of Education For 

Pure Science Ibn 

Alhythim  

Baghdad 1 

From –To Workplace Career No. 

1991-1993 Exchange of Adhmiya Employ 1 

1993-1995 Higher Institute of 
Communication and Post   

Demonstrator 2 

2004-2005 Collage of Education / 

Office of the Minister 

Employ 3 



 

 

 

 

 

 

 

2013- to now Collage of Education For 

Pure Science Ibn 

Alhythim 

Baghdad 2 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2013 Compilers Computer Science 1 

Now  Visual Basic  Computer Science 2 

 

   Fifth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بوست

ر 

حضو

 ر(

Paper University of 

Alexandray  

2013 2
nd

 International 

conference computer 

science Innovation 

Technology (CCSIT 

2013) 

1 

Paper University of  AL – 

Qadisiy  

2019 Predicate the ability of 

Extracorporeal shock 
wave Lithotripsy 

(ESWL) to treat the 

Kidney stones by used 

Combined  Classifier   

2 

 

   Sixth,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 



 

 

 

 

 

 

 

Attending a conference Attend seminars 

  

  
 

 

    

       Ninth,       languages:  

     English 

    Arabic  
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