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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

  ولحد االن2012  جامعة بغداد  كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم  1

  

 مت بتدريسها.قرابعاً : المقررات الدراسية التى  

  ةـــــالسن  ادةـــــالم  مـــالقس  ت

  (2012-2011) والتكامل التفاضل  الحاسبات  1

  (2013-2012) الخطي الجبر  الرياضيات  2

  (2014-2013) العامة التبولوجيا  الرياضيات  3

  (2014-2013) والتكامل التفاضل  الكيمياء  4

  (2015-2014) العامة التبولوجيا  الرياضيات  5

  (2017-2016) والتكامل التفاضل  الرياضيات  6

   (2018-2017) الزمر نظرية  الرياضيات  7

  (2018-2017) الحاسبات مختبر  الرياضيات  8

   (2019-2018)  رياضيات  الفيزياء  9

  (2019-2018)  مختبر حاسبات  الرياضيات  10

  الى - الفترة من   الجهة  الوظيفة  ت

  2012الى2007  )ابن الهيثم( للعلوم الصرفة كلية التربية  مالحظ فني   1

  2018 -  2012   كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم)  مدرس مساعد  2

  االنولحد  – 2018  صرفة (ابن الهيثم)ة للعلوم الكلية التربي  مدرس  3



  
  
  
  
  
  
 

  :لتي أشرف عليهاا )الرسائل  ،الطاريح ا (خامساً:  

  السنــة  مـــالقس  ةرسالال أو  روحة األط اسم  ت

      اليوجد  1

2        

 

  .لتي شارك فيهاالعلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

  نوع المشاركة   هامكان أنعقاد  ة ــالسن  عنوان ال  ت

  ك ب بحثارمش  كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب / جامعة الكوفة  2012  المؤتمرالعلمي الدولي االول   1

  مشارك ب بحث  جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات  2013  المؤتمر النسوي العلمي الثاني   2

  مشارك ب بحث  ةالجامعة المستنصرية/كلية التربي  2017  علمي التخصصي الثالث والعشرونالمؤتمر ال  3

  حضور  التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم داد/كليةجامعة بغ  2017  الهيثم ابن الصرفة للعلوم التربية لكلية االول الدولي مؤتمر  4

5          

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

  خارج الكلية  داخل الكلية

    تدقيقية لجنة عضو و في اللجنة االمتحانية عضو

   مشرف علمي لطالب التطبيق للمرحلة الرابعة

   التربوي االرشاد لجنة عضو

 االول الدولي بالمؤتمر الخاصة التشريفات لجنة عضو
 الهيثم ابن الصرفة للعلوم التربية لكلية

  

   عضو في لجنة توثيق العمل

    عضو في لجنة تصويب المعلومات

    ر الحاسباتعضو في لجنة مختب

    ج طالب المرحلة الرابعةخربحوث تمشرف على 

  

 



  
  
  
  
  
  
 

تطوير  وألتخصص لخدمة البيئة والمجتمع اثامنا: المشروعات البحثية فى مجال  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 On The Direct Sum Of Min (Max)-CS 

 

Journal of Kufa for Mathematics 

and Computer  

2013 

2 Min (Max)-CS Modules Ibn AL-Haitham Journal For 

Pure and Applied Science 

2011 

3  On P-Duo Modules International journal of 
Algebra 

 

2014  

4  On Min-Cs Modules and Some Related Baghdad Science 
Journal 

2014  

5  Polynomial Ring of Min (Max)-Cs Ring مجلة كلية التربية 
 

2017  

6  Modules with Chain Conditions on S-Closed Submodules IBN AL-HAITHAM JOURNAL 
For Pure and Applied Science  2017  

7  Results for Some of the Projective Special 
Linear Groups 

International Journal of 
Science and Research (IJSR) 

  

2018  

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

   اليوجد   

    

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

  السنة  نحةالجهة الماالجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو  ت

  16/2/2014  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر  1
  8/9/2016  عالي والبحث العلميوزير التعليم ال  كتاب شكر  2
  25/11/2007  رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  3
  4/5/2014  رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  4
  10/3/2009  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  كتاب شكر  5
  18/6/2009  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  كتاب شكر  6
  25/7/2012  ة التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثمعميد كلي  كتاب شكر  7
  20/8/2013  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  كتاب شكر  8



  
  
  
  
  
  
 

  30/9/2013  معميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيث  كتاب شكر  9
  14/5/2014  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  كتاب شكر  10
  10/3/2015  يد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثمعم  كتاب شكر  11
  8/1/2018  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  كتاب شكر  12
  10/1/2018  ن الهيثمعميد كلية التربية للعلوم الصرفة/اب  كتاب شكر  13
  14/2/2018  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  كتاب شكر  14
  16/9/2018  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم  شكر  كتاب  15

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

  

 

  ت .اــثاني عشر :اللغ 

    العربية          

 االنكليزية   

   

  

  

  

  

  

    CD على  ملحوظة : يتم تسليم نسخة 


