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 (CVالسيرة الذاتية)
  عثمان ابراهيم حمادي جاسم العيساويم.م.  االســم  

 اوال : معلومات عامة
 .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة االنبار  : العمل  
  :لذكاء االصطناعيا التخصص 
  :العنوان البريديed.osman.ibrahim@uoanbar.edu.iq 
  :03311711277نقال  
 يالبريد االكترون :  othmanibraheem@yahoo.com  

ed.osman.ibrahim@uoanbar.edu.iq 
 .معلومات شخصية  :1

  : عراقيالجنـسية                                 الفلوجة -:  االنبار مكان الــوالدة   
  عراقي جواز سفر:                                             1237: تاريــخ الوالدة   
 ال يوجد : عدد األطفال                                        متزوج الحالة االجتماعية :   

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
تاريخ الحصول  الــدولة الجامــعة الــدرجة

 عليها
 1002 االردن  فيالدلفيا البكالوريوس
 1011 ماليزيا UKM الماجستير 

 
 :عنوان رسالة الماجستير  

 استخراج قواعد النحو من النصوص العربيةمعالجة اللغات الطبيعية: 
 

 
 

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس

mailto:othmanibraheem@yahoo.com
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كليـــة  –جـــامعـــة االنبـــار  جامعياستاذ 
 التربية للعلوم االنسانية 

 تدريسي اآلن 10/2/1017

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 انسانيةتربية  الفصل االول / السنة االولى  تفنيات الحاسوب
 انسانيةتربية  الفصل الثاني / السنة االولى  برامج الحاسوب

 علوم الحاسوب  الثالثة/ السنة  االولالفصل  #Cالبرمجة المرئية 

 علوم الحاسوب / السنة الثالثة  الثانيالفصل  #Cالنوافذ 

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :1
 التخصص             الفصل اسم المادة

 . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 7
 
 .تقييم البحوث: 4
 
 . االهتمامات البحثية : 5
  قواعد البيانات - 
 معالجة اللغات الطبيعية - 
 برمجة النوافذ - 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
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طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

 The 1st International 

Conference on Information 

Technology (ICoIT'17) 

Lebanese French 

University - Erbil, 

Kurdistan Region – Iraq 

 10th of 

April, 2017. مشارك 

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Beyond the Pleasure 

Principle: A Creativity for 

Self Recognition: A Study in 

Selected Poems of Sylvia 

Plath  

 Journal of Computer 

Science 
Published 2102 

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
 تاسعا : عضوية اللجان :

على مستوى 
 الجامعة

 على مستوى القسم على مستوى الكلية

  لجنة ادارة مركز اختبار التوفل الدولي 
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
دورة التاهيل 

 التربوي 
 1017 جامعة االنبار / مركز طرائق التدريس 
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 . االهتمامات العامة 1

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
( كتاب شكر و تقدير من 11)

 عمداء الكليات 
جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم 

 االنسانية 
 العراق

 متنوعة 

    
    
    
    
    
    

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان النشاط 
 ASP.NETالتعمق في قواعد البيانات وربط الجداول,   قراءات عامة 
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 المهارات العامة. 7

 
 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 تطبيقات الحاسوب 
Microsoft Office, Database, ASP.NET, Natural Language 

Processor, virtual language programming   
 اللغة االنكليزية اللغات االجنبية 

 مطالعة  الهوايات 

 التوقيع التوقيع التوقيع                   
 أ .د. جمال هاشم الذويب .م.د. احمد حميد عبيدا عثمان ابراهيم حماديم.م.  سم:اال
   

 عميد الكلية اللغة االنكليزيةرئيس قسم  1012/  10/11


