
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 رافد بحر احمد المعيوف. د     : الثالثي واللقب ـمـــــــــاالســ 

 1954/  3/  6 : تاريخ الميـالد 

  1977/  10/  13تاريخ اول تعيين : 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 ثالث 3 دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم :   الديـــــــــــانة

 التخصص العام : علوم رياضيات

 تدريس رياضيات :  الدقيق صــلتـخـصا

 2011/  6/  18 بتاريخ استاذ  :اخر لقب علمي وتاريخ الحصول عليه

 / الدرجة االولى من السلم الوظيفي تدريسي : الوظيفيةالدرجة 

 / قسم علوم الحاسبات كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم :   عنوان العمل

 07901682448 :   الهاتف النقال

 rafidbahar@yahoo.com : اإللكترونيالبريد 

 : المؤهالت العلميةأوالً : 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 1975 كلية العلوم بغداد بكالوريوس علوم 

 1999 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم بغداد ماجستير

 2002 / ابن الهيثمكلية التربية للعلوم الصرفة  بغداد دكتوراه

/ / / / 



 

 

 

 

 

 

 

 :  الخبرات العلميةثانياً : 

تدريس طلبة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس واجراء البحوث العلمية واالشراف على ابحاث 

طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وابحاث تخرج طلبة البكالوريوس وتقويم ابحاث االساتذة 

طلبة الدراسات العليا وتقويم ابحاث  ألبحاثلترقيات العلمية والتقويم العلمي التدريسين المتقدمين ل

لشامل لطلبة الدكتوراه ووضع اسئلة االمتحان المجالت العلمية واالشتراك بوضع اسئلة االمتحان ا

 المقابالت العلمية لهم . ءوالماجستير وأجراالتنافسي للمتقدمين لدراسة الدكتوراه 

 : اللجانثالثاً : 

 لجنة استحداث دراسة تكنولوجيا التعليم في الكلية  عضو  

ً  علوم الحاسبات االمتحانية لقسم ةاللجن عضو     سابقا

ً  علوم الحاسبات عضو مجلس قسم     سابقا

  في قسم العلوم التربوية العلمية والثقافية واالسعافات االولية ةاللجن عضو  

 لتدريس لحملة الشهادات العليا صالحية ا اختبار العديد من لجان عضوية  

 المركزية الختيار الطلبة المتفوقين في الجامعات العراقية سابقا ً ةعضو اللجن  

ً  دعداالعضو لجنة البرنامج الوطني     المالكات العلمية سابقا

   ً  عضو لجنة تقويم النتاجات العلمية للمتقدمين للترشيح للشمول برعاية المالكات العلمية سابقا

    ( 1) عضو لجنة وضع ضوابط تكريم اصحاب االعمال االبداعية بموجب قانون حوافز المبدعين رقم   

ً  1998لسنة   سابقا

 : الجوائزرابعاً : 

 2000 – 1999حاصل على امتياز رعاية المالكات العلمية للعام 

 2001 – 2000حاصل على امتياز رعاية المالكات العلمية للعام 

 2002 – 2001حاصل على امتياز رعاية المالكات العلمية للعام 



 

 

 

 

 

 

 

 : الدوراتخامساً : 

 1977/  11/  6 العراق / المركز القومي للحاسبات         تعريفية حاسبات     

 1977/  11/  1العراق / المركز القومي للحاسبات       تعريفية برمجة         

 1977/  11/  26/ المركز القومي للحاسبات العراق          COBOLبرمجة بلغة 

 1979/  9/  1العراق / المركز القومي للحاسبات االلكترونية       تحليل انظمة اساسية  

 1980/  4/  1العراق / المركز القومي للحاسبات االلكترونية      تنظيم الملف             

J.C.L                       1979/  12/  28ون االلمانية للحاسبات العراق / شركة روبتر 

EXCEL                    2002 - 2001العراق / قسم نظم المعلومات 

WINDOWS              2002 - 2001العراق / قسم نظم المعلومات 

POWER POINT      2002 – 2001العراق / قسم نظم المعلومات 

 ً  :  البحوث المنشورة:  سادسا

ً ع 29)  ً منشورة ومقبولة للنشر في مجال االختصاص في مجالت علمية رصينة تعود ( بحثا    لميا

  للكليات الحكومية المعتمدة .

  ً  : التي اشرفت عليها وبحوث التخرج الرسائل واالطاريح:  سابعا

 ( اطاريح لطلبة الدكتوراه 8)

 ( رسائل لطلبة الماجستير 10)

 االولية ( بحث تخرج لطلبة الدراسات 15اكثر من ) 

   ً  : التدريس الجامعي:  ثامنا

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

 لحد االن – 2002 بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ً  :قمت بتدريسها التيالمقررات الدراسية : تاسعا

 الدراسات االولية

 ، مناهج بحث ، طرق تدريس رياضيات القياس والتقويم ، التربية العملية ، بحوث العمليات

 الماجستير

 اتجاهات حديثة في تدريس الرياضيات ، طرائق تدريس الرياضيات ، الحلقة النقاشية .

 الدكتوراه

ياضيات ، تصاميم تجريبية ، الحلقة رتدريس ال طرائقاتجاهات حديثة في تدريس الرياضيات ، 

 النقاشية

 :   اليوجد العقوباتعاشراً : 

 :والتقدير وشهادات التقديركتب الشكر :  شراحد ع

   معالي الوزير     رئيس الجامعة      عمداء كليات      دوائر اخرى   شهادات تقدير

       2                    2                     4                   4                4 

 

 

 

 


