
 

 السيرة الذاتية

 

 : لهيب كريم قرباناالسم   

   1978-5-20تاريخ الميـالد:

 : علوم حاسباتالتـخـصــص 

 مدرس مساعدالوظيفــــــه : 

   لول اال المرحلة خامسهالدرجة ال: الدرجة العلمية

  : جامعة بغداد/كلية التربيه للعلوم الصرفه /ابن الهيثمعنوان العمل

 07704583108هاتف العمل: 

 07516219006الهاتف النقال  : 

 lolaprogrammer@yahoo.com    :البريد إاللكترلوني

 

 أوالً: المؤهالت العلمية. ●

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الشهادات

 3/10/2013 كلية الربيه للعلوم الصرفه/ابن الهيثم جامعة بغداد بكالوريوس

    الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 

 .ثانياً: التدرج الوظيفي 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 

 
 مساعد مبرمج

ابن / جامعة بغداد/كلية التربيه للعلوم الصرفه

 االهيثم الصرفه
2007-2013 

 مدرس مساعد 2
ابن / جامعة بغداد/كلية التربيه للعلوم الصرفه

 االهيثم الصرفه
2013-2014 

 

 



 

 ثالثاً: التدريس الجامعي. ●

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

ابن  كلية التربيه للعلوم الصرفه/ 1

 الهيثم  
 2014-2013 جامعة بغداد

2    

 .رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2014-2013 مواقع الويب تصميم قسم علوم الحاسبات 1

 2015_2014 ضغط البيانات قسم علوم الحاسبات 2

 2016_2015 ضغط البيانات قسم علوم الحاسبات 3

 2017_2016 حاسبات قسم علوم الحياة 4

 2017-2018 رياضيات قسم علوم الحاسبات 5

 2020_2019 التصميم المنطقي قسم علوم الحاسبات 6

 2020 الذكاء االصطناعي العملي قسم علوم الحاسبات 7

 

 :خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 



 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. ●

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
االداره االلكترونيه 

 وتطبيقاتها
2013 

كلية التربيه للعلوم 

الصرفه /ابن 

 الهيثم/قسم الحاسبات

 حضور

2 
الحوسبه السحابيه 

 ومستودعات المعرفه
2014 

كلية التربيه للعلوم 

الصرفه /ابن 

 الهيثم/قسم الحاسبات

 حضور

برنامج تطويرالمالكات  3

الجامعه التدريسيه في 

 االمريكيه اللبنانيه

2014 

كلية التربيه للعلوم 

الصرفه /ابن 

 الهيثم/قسم الحاسبات

 حضور

 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  ●

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

 .ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Design and implementation of 

Multilevel Secure Database in 

Website 

مجلة كلية التربية للعلوم 

 الصرفة /ابن الهيثم
2013 

2    



 

 . تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

 الهيئات العلمية المحلية والدولية ت

 الجهة المانحة

 السنة

1  

2  

3  

4  

5  

 

 .عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

1    

2    

 

 .احد عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 ثاني عشر :اللغــات . ●

 عربي             ✔

 انكليزي            ✔

 



 

C.V 

 
 

 

 
 

 

Name:  Laheb Kareem Qurban 

Date of Birth: 20/5/1978  

Specialization:  computer science 

Position: Baghdad 

Scientific Degree :Fifth degree, first stage 

Work Address: University of Baghdad / College of Education Ibn AL Haitham 

Work Phone:  07704583108 

Mobile: 07516219006 

E-mail:  lolaprogrammer@yahoo.com 

 

 

● First: Scientific Certification: 

 

Date College University 
Degree 

science 

3/10/2013 
College of Education 

Ibn AL Haitham 
University of 

Baghdad 
B.Sc. 

   

M.Sc. 
 

 

 

 

 

 

 



 

● Second:  Career: 

From -To Workplace Career No. 

2007-2013 
University of Baghdad College 

of Education Ibn AL Haitham 

Asst programmer 1 

2013-2014 
University of Baghdad College 

of Education Ibn AL Haitham 

Asst Lecture 2 

 

● Third: University Teaching. 

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

2013-2014 
College of Education Ibn AL 

Haitham 

University of 

Baghdad 

1 

 

● Fourth: Courses Which You Teach: 

Year Subject Department  No. 

2013-2014 Web design Computer science 1 

2014-2015 Data compression Computer science 2 

2015-2016 Data compression Computer science 3 

2016-2017 Computer science Biology science 4 

2018-2017  Mathematics Computer science 5 

2018-2019 Logical design Computer science 6 

2019-2020 Artificial Intelligence Computer science 7 



 

 

● Fifth: Thesis which was supervised by : 

Year Department Thesis Title No. 

   1 

 

● Sixth:  Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences 

Title 

No . 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

Presence 

College of Education 

Ibn AL Haitham/ 
Department of 

Computer Science 
 

2013 

Electronic 

management 
and its 

applications 

1 

Presence 

College of Education 

Ibn AL Haitham/ 
Department of 

Computer Science
 

2014 

Cloud 

computing 

and 

knowledge 

repositories 

2 

Presence 

College of Education 

Ibn AL Haitham/ 
Department of 

Computer Science
 

2014 

Program for 

the 
development 

of teaching 

staff in the 

American 

Lebanese 

University 

3 

 



 

 

 

●   Seventh:    Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

 Member of the guidance committee 

 Member of the reception committee for the first 

phase students 

 Member of the file self-report committee 

applied by the UNESCO Iraq 

 

● Eighth:  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 

Design and implementation of 

Multilevel Secure Database in 

Website 

Journal Ibn-Al Haitham 

collage 
2013 

2 
   

 

● Ninth:  Membership:  

  

  



 

 

  

  

 

● Tenth:  Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards 

and Certificates 

No. 

   1 

   
2 

 

● Eleventh:    Scientific literature: 

Year of The 

Publication 

Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  2 

 

● Twelfth, languages:  

✔ Arabic       

✔ English    
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