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 اواًل: المؤهالت العلمية:

الدرجة 
 العلمية

 التاريخ الجامعة الكلية
 االختصاص

 بكالوريوس
التربية/ ابن 

 الهيثم
 2006 بغداد

 الرياضيات

 الماجستير
التربية/ ابن 

 الهيثم
 2012 بغداد

 المعادالت

 

 

 



 ثانيًا: التدرج الوظيفي:

 اللقب الجهة الى –الفترة من 

 معيدة في القسم قسم الرياضيات كلية التربية/ابن الهيثم/ جامعة بغداد 2007-2012

 مدرس مساعد قسم الرياضيات كلية التربية/ابن الهيثم/ جامعة بغداد 2012-2016

 مدرس قسم الرياضيات كلية التربية/ابن الهيثم/ جامعة بغداد لحد االن -2016

 ثالثًا: التدريس الجامعي:

 الجهة )الكلية( الجامعة الى- الفترة من

 / ابن الهيثمالتربية بغداد 2007-2018
 

 رابعًا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها:

 السنة المادة القسم ت

 2012-2011 التفاضل والتكامل ,الحاسبات ,الفيزياءالرياضيات 1

 2013-2012 التفاضل والتكامل الرياضيات 2

 2015-2014 والتكاملالتفاضل  الكيمياء 3

 2017-2016 التفاضل والتكامل الفيزياء 4

 2018-2017 جزئيةالتفاضلية المعادالت ال الرياضيات 5

 2019-2018 اسس الرياضيات الرياضيات 6

 

 

 



 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها:خامساً 

نوع 
 المشاركة

 العنوان السنة مكان انعقادها

 المؤتمرالعلمي التاسع عشر 2012 الجامعة المستنصريةكلية التربية /  القاء بحث

 المؤتمرالعلمي األول 2012 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة كربالء القاء بحث

 المؤتمر الدولي األول 2017 جامعة بغداد/كلية التربية /ابن الهيثم حضور

 ندوات التعليم المستمروندوات علمية  2018-2016 جامعة بغداد/كلية التربية /ابن الهيثم  حضور
 

 : األنشطة العلمية األخرى:دساً سا

 (11اشراف على طلبة المرحلة الرابعة في قسم الرياضيات لبحوث التخرج )عدد  -

 ًا: المشاريع البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم:سابع

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 
Solution of High Order Ordinary BVPs Using 

Semi-Analytic Technique 

 

Ibn Al-Haitham Journal for Pure and 

Applied Science 
2011 

2 
Solution of Ordinary BVPs of Eighth Order 

Using Osculatory Interpolation Technique 

 

The Nineteenth Scientific Conference the 

College of Education\AL- Mustansiriyah 

University  

2012 

3 
Solution of Third Order Ordinary BVPs Using 

Osculatory Interpolation Technique 

 

The First Scientific Conference the 

College of Education for pure Sciences\ 

Karbala University 

2012 

4 High Order Two Point Boundary Value 
Problems And Its Applications 

LAP LAMBERT Academic Publishing 2014 

5 Modification Adomian Decomposition 
Method for solving Seventh Order Integro-
Differential Equations 

IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM) 2014 



6 

 
Efficient Modifications of the Adomian 
Decomposition Method for Thirteenth 
Order Ordinary Differential Equations 

  

Journal of the College of  Basic Education 

\AL- Mustansiriyah University 
2015 

7 
Analytic Solutions For Integro-Differential 

Inequalities  Using Modified Adomian 

Decomposition Method 

 

Ibn Al-Haitham Journal for Pure and 

Applied Science 
2017 

 

 ًا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:ثامن

ابن -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2012 -2011عضو لجنة امتحانيه  -
 الهيثم/ جامعة بغداد

ابن الهيثم/ -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2013-2012عضو لجنة امتحانيه  -
 جامعة بغداد

ابن الهيثم/ -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2015-2014عضو لجنة امتحانيه  -
 جامعة بغداد

ابن الهيثم/ -كلية التربيةقسم الرياضيات/  2017-2016عضو لجنة امتحانيه  -
 جامعة بغداد

ابن الهيثم/ -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2017-2016 تدقيقيةعضو لجنة  -
 جامعة بغداد

ابن الهيثم/ -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2018-2017 غياب عضو لجنة  -
 جامعة بغداد

قسم  GLP 2017-2018 مختبر الحاسبات جودة تصنيفعضو لجنة  -
 ابن الهيثم/ جامعة بغداد-كلية التربية الرياضيات/

 
 



 : الدورات التي اجتازها:اً تاسع
دورة التاهيل لتعليم الحاسوب لطلبة الدراسات العليا/ قسم علوم الحاسبات/ كلية  -

 .2009ابن الهيثم /جامعة بغداد –التربية 
 .2012دورة طرائق التدريس/ وحدة تطوير طرائق التدريس/  -
في كفاءة الحاسوب/ مركز الحاسبة االلكترونية/ جامعة  دورة الترقية العلمية -

 .2012بغداد 

 : كتب الشكر والشهادات التقديرية:اً شر اع

 كتاب شكر مع الشهادات التقديرية الجهة المانحة التاريخ

شهادة تقديرية لحضور والقاء بحث في المؤتمر العلمي التاسع  كلية التربية/الجامعة المستنصرية 2012
 كلية التربية/الجامعة المستنصرية  /عشر

/جامعة للعلوم الصرفة كلية التربية 2012
 كربالء

  ألولشهادة تقديرية لحضور والقاء بحث في المؤتمر العلمي ا
 كربالء/جامعة للعلوم الصرفة التربية/كلية 

كلية التربية/ابن الهيثم/جامعة  2012
 بغداد/عميد الكلية

 شكر كعضو لجنة امتحانية

كلية التربية/ابن الهيثم/جامعة  2013
 بغداد/عميد الكلية

 / الدور االولشكر كعضو لجنة امتحانية

كلية التربية/ابن الهيثم/جامعة  2013
 بغداد/عميد الكلية

 / الدور الثانيشكر كعضو لجنة امتحانية

 شكر لنشر بحث في مجلة عالمية جامعة بغداد/ رئيس الجامعة 2014

التربية/ابن الهيثم/جامعة كلية  2015
 بغداد/عميد الكلية

 شكر كعضو لجنة امتحانية



كلية التربية/ابن الهيثم/جامعة  2018
 بغداد/عميد الكلية

 شكر كعضو لجنة امتحانية

 GLPشكر كعضو في لجنة تصنيف جودة المختبر

  
 

 
 


