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 الذاتيةالسيرة 
 

 عالء كاظم فرحان  .د :  االسم            

 الجامعة التكنولوجيــــــــــة   /الحاسوب ومقسم عل القسم العلمي   :             

 ساعدأستاذ م المرتبة العلمية :    

 
 الشهادات الجامعية : -1
 

 الشهادة
 

    االختصاص
 
 المانحه للشهادهجهة ال

 
 التاريخ  
 

  9002 /7 /92        الحاسوبلوجية / قسم علوم والتكن ةالجامع     علوم الحاسوب      بكالوريوس   -1

 

   9002/ 11/ 90        الحاسوبلوجية / قسم علوم والتكن ةالجامع      أمنية بيانات      ماجستير         -9

 

 9002 /6 /11         الحاسوبلوجية/ قسم علوم والتكن ةالجامع    علوم الحاسوب     دكتوراه         -2

 

 

   

 

 :الوظائف التي مارسها    -2

 
 الى  -من                      الجهة التي عمل بها     عنوان الوظيفة    

 
        9002سوب                                قسم علوم الحا   مدير الشؤون العلمية -1

 90/4/9002في  716 /حسب األمر اإلداري ع ح                

 

 9002علوم الحاسوب                                    قسم    مقرر فرع الذكاء -9

 9002في  174/حسب األمر اإلداري ع ح                

 

 9011- 9010الحاسوب                            سم علوم ق    مدير مختبرات  -3

  92/4/9010في  621حسب األمر اإلداري                 

 

  9011قسم علوم الحاسوب                               فرع نظم المعلومات سرئي -4

 17/2/9011في  2209 /حسب األمر الجامعي أ ت                 
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 الحاسوبلوجية/ قسم علوم والتكن ةالجامعن االداريه    معاون رئيس القسم للشؤو -9

 3/10/9019في  14234 /حسب األمر الجامعي أ ت                                                                  

 
 
 

 الخبرة العلمية  ) نظري وعملي ( -3            

 التدريس :  .1

 ( ., CBorland C++ لغة , Cلغة  ) لغات البرمجة المهيكلة .1

 ( . , visual basic 6  visual basic.net, aspx.netلغات البرمجة المرئية  )  .2

 المعالجات المايكروية واللغات التجميعية والتصميم المنطقي. .3

 .التشفير االنسيابي .4

 هياكل البيانات. .5

 مبادئ هندسة برامجيات. .6

 تركيب الحاسوب . .7

 .التشفير الكتلي والمفتاح المعلن .8

 . Oracle 10g تم لغة قواعد البيانانظا .9

 

 األشراف : .2

 :التي شممل  الموايميع التاليمة والدراسات العليا على عدد من مشاريع طلبة المرحلة الرابعةأشراف  .1

2006-2013: 

 .oracle 10g تتصميم أنظمة قواعد البيانا .2

 . الرقميةالتواقيع  .3

 تشفير البيانات. .4

 .aspx.netتصميم المواقع بلغات  .5

 visualعلممى  دباالعتممما  smart phoneالتطبيقيممة الصا ممة بمماأجهفي ألكفيممه  جالبممرامتصممميم  .6

studio.net . 

  cloud cryptographyبروتوكوالت جديده في  .7
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 البحوث العلمية المقبولة والمنشوره والمؤتمرات - 4
 

 تاريخ النشر المؤتمرات-المجلة مالحظات مالحظات
تاريخ 

 القبول
 ت اسم البحث

 مشترك
لمؤتمر العلمي األول ا

 لتكنولوجيا المعلومات

وقائع المؤتمر 

2002 

 

 

20/4/2002 
Security protocol for 

data system 
1 

 مشترك
المؤتمر العلمي الثاني 

 لتكنولوجيا المعلومات

وقائع المؤتمر 

2010 
26/5/2010 

Data base protection 

using proposed block 

cipher 

2 

 مشترك
لعلوم  األوللمي المؤتمر الع

 الحاسوب
 2/2/2010 وقائع المؤتمر

Personal SCORM 

learning experience 

base on partial credit 

model. 
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 مشترك

مجلة الهندسة 

 ةالجامع /والتكنولوجيا

 ةالتكنولوجي

Eng. & tech 

journal vol 

28, No 

01,2010 

14/1/2010 

Proposed of new block 

cipher algorithm 

 
4 

 مشترك
لعلوم  األولالمؤتمر العلمي 

 الحاسوب

وقائع المؤتمر 

2010 
2/2/2010 

New approach for 

modify DES algorithm 

by using multi keys 

5 

 مشترك

الجمعية العراقية 

 التكنولوجي

الجامعة /المعلومات

 المستنصرية

 مستنصرية

في  241

10/3/2011 

10/3/2011 

Proposed of hybrid 

public key 

cryptography methods 

on IFP and DLP 

6 

 مشترك

مجلة الهندسة 

 ةالجامع /والتكنولوجيا

 ةالتكنولوجي

Eng. & tech 

journal vol 

29, No 

3,2011 

13/2/2011 

Design and 

implementation web site 

for UOT using mobile 

device  

7 

 مفرد

مجلة الهندسة 

 ةالجامع /والتكنولوجيا

 ةلتكنولوجيا

Eng. & tech 

journal vol 

29, No 

11,2011 

23/6/2011 

Proposed hybrid 

approach of stream 

cipher base on selector 

of encryption operation 

and key symmetric 

translate  

8 

 مشترك

مجلة الهندسة 

 ةالجامع /والتكنولوجيا

 ةالتكنولوجي

Eng. & tech 

journal vol 

29, No 

12,2011 

3/8/2011 

Proposed system for 

HTC phone data 

management  

9 

 مفرد

مجلة الهندسة 

 ةالجامع /والتكنولوجيا

 ةالتكنولوجي

 24/1/2012 قيد النشرقبول+

Personal text 

summarization in 

mobile device 

10 

 مشترك

مجلة الهندسة 

 ةالجامع /والتكنولوجيا

 ةالتكنولوجي

 14/3/2012 يد النشرقبول +ق

Finding the relevance 

degree between an 

English text and its title  

11 
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 النشاطات االخرى -5

    :على صعيد القسم نشاطاتال -أ
 

 اأمر اإلداري اللجنة ت

في   666/ع ح عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر األول لقسم علوم الحاسوب 1

9/7/9009 

في   969/ع ح شترياترئيسا لجنة الم 9

6/9/9009 

 92/8/9008 تطوير مناهج فرع أمنية البيانات 2

في   777/ع ح عضو لجنة تصحيح دفاتر إدارة معلومات للمرحلة الرابعة 1

49/6/9009 

في  766/ع ح  عضو لجنة تدقيق معدالت طلبة الدراسات العليا  2

9/6/9009 

في  847/ع ح سوبعضو لجنة جداريات وخطوط لقسم علوم الحا 6

99/6/9009 

 9009 تطوير مناهج فرع نظم المعلومات 7

 9040 مشرف تربوي للمرحلة األولى لفرع الذكاء 8

 9044في   797/ع ح عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر األول لعلوم وهندسة الحاسبات 2

 عضو لجنة القبول والتسجيل للدراسات العليا 10
في     77/ع ح

48/9/9044 

 عضو لجنة اإلتالف الفرعية 11
في   227/ع ح

4/49/9044 

 رئيس لجنة اعتدال األسعار  19
في  647/ع ح

49/9/9049 

 دوره تطويريه لقسم علوم الحاسوب  13
في  914ع ح 

2012/4/25 

 2013/5/29في  1258 عضو وضع وتصحيح االمتحان المركزي للكليات االهليه  14

 2012/12/25في  439 رئيس متابعه الزي الموحد 15

 2013/3/18في  915 رئيس لجنه استنساخ وسلفنه سجالت االساس 16
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 :الجامعةعلى صعيد  نشاطاتال  -ب
 

 49/9/9006في  4220 المركزية لمشروع األتمتة الجامعية ةعضو اللجن 4

 24/7/9040إلى  4/7/9040التكليف بالدوام خالل العطلة من  9
في  479/أ ج

49/7/9040 

 47/7/9044في  729 ن على اختصاص علوم الحاسوب عضو لجنة مقابلة المتقدمين للتعي 2

 عضو اللجنة المركزية لبرنامج البعثات واإلجازات الدراسية 9
في  989/أ ج

2/44/9044 

 2013/5/7في  1122 عضو تحديد مشاكل واالخطاء في سجالت االساس 17

 2013/4/2في  984 رئيس لجنه تحقيقيه  18

 2012/9/2في  9980 عضو لجنه المتقدمين للدراسات العليا 19

 2012/11/4في  949 لطلبه االوليهرئيس لجنه القبول ل 20

 2012/11/27في  222 رئيس لجنه تلف االختام 21

 2012/11/14في  982 عضو لجنه استالم الكتب المشتراة للقسم  22

 2012/11/20في  209 التكلبف بمهام رئيس فرع نظم المعلومات 23

 2012/12/12في  299 عضو لجنه تحقيقيه 24

 2012/11/20في  202 رئيس لجنه تحقيقيه 25

 2013/1/10في  999 عضو لجنه كتابه تقرير التقيم الذاتي 26

 2012/7/4في  9977 عضو لجنه الطعون 27

 2012/5/20في  4066 عضو لجنه االمتحانات المركزيه لقسم علوم الحاسوب 28

 2012/6/19في  9470 عضو لجنه تدقيقيه  29

 2012/6/12في  9497 عضو تصحيح اخطاء سجالت 30

 2012/5/21في  472 عضو لجنه تدقيقيه 21

 2012/11/26في  220 عضو لجنه الرد على تقرير التقيم الذاتي 29

 2012/5/21في  472 عضو لجنه تدقيق معادالت احتساب الخرجين 22

 2012/5/28في  9006 رئيس لجنه متابعه احتياجات القسم  21

 2012/5/2في  4067 عضو لجان االمتحانات الفرعيه 22

 2013/6/6في  4298 عضو لجنه تحقيقه 26
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 44/2/9049في  27/أج عضو لجنة تحديث وتدقيق موقع الجامعة  7

 24/7/9040إلى  7/9040/ 16التكليف بالدوام خالل العطلة من 6
في  11681ا ت 

2012/7/5 

 2012/6/21في   605 للتعليم االلكتروني  moodleعضو متابعه نظام  7

 2012/3/11في   37ا ج  عضو متابعه موقع الجامعه باللغه االنكليزيه 8

 عضو لجنه انضباط الطلبه  9
في   1046م د 

2013/2/28 

 24/7/9040إلى  7/9040/ 1التكليف بالدوام خالل العطلة من 40
في   6938ا ت 

2012/7/7 

 عضو لجنه التعينات المركزيه 11
في  46209

2012/11/12 

 اداره مركز تقنيات المعلومات 12
في  4447م ت م 

2012/8/27 

 2013/7/16في  734 (4عضو لجنه تحليل العطاءات لمناقصه رقم ) 42

 
 الشهادات التقديريهكتب الشكر و - 6

 المناسبة رقم وتاريخ الكتاب المانحة الجهــــة ت

 8/44/9009في  477/ع ح رئيس القسم /الجامعة التكنولوجية 1
مدير  –مقرر لدراسات العليا 

 الشؤون العلمية 

 7/7/9009في  664/ع ح  رئيس القسم /الجامعة التكنولوجية 9
أعداد المناهج  الدراسية 

 المقترحة لقسم علوم الحاسوب

2 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة
 99/44/9009في  827م ج 

 ةعضو اللجنة التحضيري

 لمؤتمر قسم علوم الحاسوب

 9/2/9044في  977 /ع ح رئيس القسم /الجامعة التكنولوجية 1
استخدام الوسائل واألساليب 

 الحديثة في التعليم

 92/7/9044في  929/ع ح رئيس القسم /الجامعة التكنولوجية 2
-Eتحضير مستلزمات مشروع 

assessment 

تنظيم عملية القبول للدراسات  97/9/9044في  68/ع ح رئيس القسم /الجامعة التكنولوجية 6
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 م بحوث(ي)تقالنشاطات العلميه  – 7

 

  الجه المرسله لبحث التقيم ت
 2013/5/20في  1107 هندسه والتكنولوجيامجله ال-الجامعه التكنولوجيه 1
 2013/3/31في  606 مجله الهندسه والتكنولوجيا-الجامعه التكنولوجيه 9
 2012/9/12في  25040 مجله الهندسه والتكنولوجيا-الجامعه التكنولوجيه 2
 2013/4/22في  1123 مجله الهندسه والتكنولوجيا-الجامعه التكنولوجيه 1
 2012/10/7في  2761 مجله الهندسه والتكنولوجيا-وجيهالجامعه التكنول 2
 2012/5/20في  126 المجله العراقيه للعلوم  6
 2012/9/12في  2540 مجله الهندسه والتكنولوجيا-الجامعه التكنولوجيه 7
 2012/10/7في  2761 مجله الهندسه والتكنولوجيا-الجامعه التكنولوجيه 8

 العليا لقسم علوم الحاسوب

7 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة

في  99/878/م ج

42/49/9009 

تكريم إلنهاء أطروحة الدكتوراه 

 للفترة الصغرى

8 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة
 9/7/9042في  7077العدد 

تكريم للمشاركه في واقع 

 الجوده

9 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة

 97في 7979العدد 

/7/9042 
 بناء منظومه انترنيت 

10 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة
 انجاز ثالث بحوث سنويا 9/9049/ 19في 909العدد 

11 
رئيس  مساعد/الجامعة التكنولوجية

 شؤون العلميهلل الجامعة
 2012/10/7في  704/ت ع

تهنئه للحصوم على لقب استاذ 

 مساعد

12 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة 
 تحديث موقع الجامعه  2012/10/15في  15240

13 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة
 6/3/ 2012في  10214

المساهمه اقامة معارض علوم 

 الحاسوب

 جامعه بابل /معميد كليه العلو 14
في  5142/27/7

2013/6/10 
 مناقشه طالب ماجستير

15 
رئيس  /الجامعة التكنولوجية

 الجامعة
 عضو لجنه التعينات 2013/7/9في  7055
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 2012/12/12في  3490 لهندسه والتكنولوجيامجله ا-الجامعه التكنولوجيه 2
 2012/12/12في   3484 مجله الهندسه والتكنولوجيا-الجامعه التكنولوجيه 10
 2012/10/14في  2792 الهيئه العراقيه للحاسبات المؤتمر العلمي االول 11

 

 

 النشاطات العلميه االخرى

 تاليف كتاب وطباعته في دار نشر المانيه 

  دراسات عليا ماجستير ودبلوم عاليطالب  ةاقشمن واالشراف 


