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الشھادات

بكلوریوس في علوم الحاسبات.  1

 1991 / 1990:      سنة القبول
الجامعة التكنولوجیة:    الجامعة  

قسم علوم الحاسبات:      القسم
 1994 / 1993:      سنة التخرج

ماجستیر في علوم الحاسبات. 2

 2001 / 2000:      سنة القبول
الجامعة التكنولوجیة:      الجامعة

قسم علوم الحاسبات:      القسم
 2004 / 2003:      سنة التخرج

  

البحوث المنشورة

  1.   Title:     Simulation of Movement of Objects in the Digital Image
        Place: 3 rd National Conference on Computer, Communication, Control and 
                    System Engineering
       Date: December / 2002
2.    Title:     Storing Fingerprint Images in (3*3) Block Compression Lossless
                    Method
        Place:    Journal of Engineering and Applied Sciences 3 (9): 664-668, 2008
                     ISSN: 1816-949X
        URL:    http://www.medwelljournals.com 
        Date:  Medwell Journals, 2008
3.    Title:     A Block Compression Method for Fingerprint Image Storing
       Place:    University of Technology
        URL:    uot_techmagaz@yahoo.com

  4.     Title:     SAR Image Compression and De-noising Based on Double-Density 
                        Dual-Tree DWT
        Place:   First Computer Science Conference
        URL:    http://www.uotechnology.edu.iq/dep-cs
        Date:  10-11 February, 2010



الدروس االكادیمیة في مرحلة كورسات الماجستیر

:الفصل االول

. حاسبة معماریة. 1                   

. ذكاء اصطناعي. 2                   

. قواعد بیانات. 3                   

. الخوارزمیات التطویعیة. 4                   

:الفصل الثاني

. اتریاضی. 1                   

.  االحتسابیة النظریة.2                   

. اتصاالت. 3                   

.النمذجة الھندسیة. 4                   

عنوان االطروحة

    Detecting and Correcting the Motion Based the Blur Effect in the Digital 
Image

موضوع االطروحة

وه الحركة في الصور الرقمیة الملونة یتقدم ھذه االطروحة طریقة جدیدة لحل مشاكل تش        
و ذلك باستخدام تقنیات ، )المشاكل التي تحدث بسبب تحرك االجسام في الصور الرقمیة(

 الصورة في المعالجة والتي تعتمد على . سترجاع الصورةتحسین الصورة بدال عن تقنیة ا
spatial domain 

الخبرات

 . مدرس في قسم الھندسة الكھربائیة فرع الھندسة االلكترونیة في الجامعة التكنولوجیةتدریسیة بلقب -:الموقع
2010,2011  و السنوات 2006,2007 شغلت منصب مقرر فرع الھندسة االلكترونیة للسنوات -          

2007 ،2006عضوة في اللجنة االمتحانیة للسنوات  -
2007 ، 2006 ، 2005نة المعلومات للسنوات  عضوة في لج-
2007 ، 2006 عضوة في لجنة الوثائق للسنوات   -

الدروس التي قمت بتدریسھا

Compiler / Logic Design / Visual Basic Language / C++ Language / Pascal 
Language / Fortran Language / Basic language / Ms- Dos / Windows / 
AutoCAD / Microsoft office (Word – excel- Power Point).

المھارات في الحاسبة
1. Computer Languages (C++ / Visual Basic / Pascal / Fortran / Basic)
2. Microsoft office (Word / excel / Power Point) 
3. All the subjects of Image Processing Techniques (Enhancement / Restoration / 
     Compression / Segmentation and so on)

البرید االلكتروني
Salwa_alagha2009@yahoo.com


