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 اعزب  الحالة الزوجیة :
 / د :دد االوالــع

 مسلم ة :ــانـــالدی
 ریاضیات ص :ــخصـالت

 تدریسي فة :ــــالوظی
 مدرس ة :ـالدرجة العلمی
 كلیة التربیة/ ابن الهیثم ل :ــعنوان العم

 / ل :ـاتف العمـه
 07703416098 قال :ــالهاتف الن

 adilabed57@yahoo.com البرید االلكتروني :

 المؤهالت العلمیة.اوًال :  -
 التاریخ الكلیة الجامعة میةالدرجة العل

 1979 العلوم المستنصریة بكالوریوس

 2005 العلوم المستنصریة الماجستیر

    الدكتوراه
    اخرى

 ثانیًا : التدرج الوظیفي. -

 
 الى -الفترة من  الجهة الوظیفة ت
 لحد اآلن 2006 كلیة التربیة/ ابن الهیثم تدریسي 1
2    



 
 

 معي.ثالثًا : التدریس الجا -

 
 الى -الفترة من  الجامعة الجهة (المعهد / الكلیة) ت
 لحد اآلن 2006 بغداد كلیة التربیة ابن الهیثم 1
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 
 
 رابعًا : المقررات الدراسیة التي قمت بتدریسها. -

 
 السنة المادة القسم ت
 علوم الحیاة 1

 
 2013-2006 االحصاء

 یاضیاتالر 2
 

 2008-2009 تطبیقات الحاسبة

 2014-2013 تفاضل متقدم الریاضیات 3

 2017-2014 تحلیلي عددي عملي الریاضیات 4

 2018-2017 منھج بحث الریاضیات 5

 2019-2018 احصاء فیزیاءال 6

 
 
 



 خامسًا : (االطاریح / الرسائل) التي اشرف علیها. -

 
 نةالس القسم اسم االطروحة او الرسالة ت
   ال یوجد 1
2    
3    
4    
5    
6    
7    

-  
 العلمیة الي شارك فیها.سادسًا : المؤتمرات والندوات  -

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت
كلیة التربیة/ ابن  2018-2017 مؤتمر ابن الهیثم  1

 الهیثم
 مشاركة

2     
3     
4     
5     
6     
7     
 

 ابعًا : االنشطة العلمیة االخرى.س -
 خارج الكلیة داخل الكلیة

  اقامة دورة بلغة ماتالب
  
  
  
 



 او تطویر التعلیم.في مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع ثامنًا : المشروعات البحثیة -
 

 السنة محل النشر اسم البحث ت
بناء وحل نظام من المعادالت الخطیة  1

 ت المسجل الزاحفالناتج من مولدا
مجلة ابن الهیثم للعلوم الصرفة 

 والتطبیقیة

2009 

استخدام بعض االحصاءات لحلول معادلة  2
 فولتیرا الخطیة التكاملیة

مجلة ابن الهیثم للعلوم الصرفة 
 والتطبیقیة

2010 

المقارنة بین طرائق مختلفة لتقدیر معلمتي  3

 توزیع رالي باستخدام اسلوب المحاكاة

یة التربیة/ الجامعة كلمجلة 

 المستنصریة

2010 

مقدر االختبار المعنوي في توزیع باریتو  4
 باستخدام طریقة التقلص

مجلة كلیة التربیة/ الجامعة 

 المستنصریة

2011 

5 Single stage shrinkage estimator 
for the shape parameter of the 

Pareto distribution 

International Journal of 

Mathematics(IJMTT) 

2016 

6 Estimating the survival function 
for the patients suffer from the 

lung cancer disease  

-2017 مؤتمر كلیة التربیة/ ابن الهیثم
2018 

7 On shrinkage estimation for 
stress-strength reliability in case 

of exponential distribution 

International Journal of 

science and 

research(IJSR) 

2017 

8 The comparison between 
standard bayes estimators of the 

reliability function of 
exponential distribution 

مجلة ابن الهیثم للعلوم الصرفة 
 والتطبیقیة

2018 



9 Applying shrinkage estimation 
technique p(Y<x1,x2,..,xn) in 

case of generalized exponential 
distribution 

  2019-2018ز/ ضمن خطة منج

 تاسعًا : عضویة الهیئات العلمیة المحلیة والدولیة. -
  
  

 شكر، الجوائز وشهادات التقدیر.عاشرًا : كتب ال -
 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة الشهادة ت
 2009 التربیة ابن الهیثم نیةكتاب شكر اللجنة االمتحا 1
 2010 = كتاب شكر لجنة ترمیمات القسم 2
 2010 = 2012-2010للعام  كتاب شكر اللجنة االمتحانیة 3
 2013 = 2013-2012للعام  كتاب شكر اللجنة االمتحانیة 4
 2014 = كتاب شكر لجنة مشتریات 5
 2014 = كتاب شكر جمع واستنساخ كتب منهجیة 6
 2014 = كر لجنة مشتریاتكتاب ش 7
كتاب شكرلجنة لكل اللجان االمتحانیة للعام الدراسي  8

 مع قدم شهر 2012-2013
= 2014 

كتاب شكر لجنة توزیع مبالغ محاضرات الدراسة  9
 2015-2014المسائیة للعام 

= 2015 

كتاب شكر لجنة توزیع مبالغ محاضرات الدراسة  10
 2016-2015المسائیة للعام 

= 2016 

 2016 = كتاب شكر لكافة منتسبي الكلیة 11
-2015كتاب شكر لجنة صرف منحة الطلبة للعام  12

2016 
= 2017 

 2017 = كتاب شكر لجنة مشتریات 13
كتاب شكر اللقاء محاضرة ارشادیة لطلبة المرحلة  14

 الثالثة لقسم الریاضیات
= 2017 

یام كتاب شكر للصیانة داخل قسم الریاضیات في ا  15
  الجمعة والسبت

= 2018 



 2018 = كتاب شكر لكافة منتسبي الكلیة 16
 2018 = كتاب شكر القامة ندوة 17
كتاب شكر لكافة منتسبي الكلیة النتهاء تكلیف السید  18

 عمید الكلیة
= 2018 

كتاب شكر النجاز عمل تطوعي داخل قسم  19
 الریاضیات

= 2018 

 
 ترجمة.حادي عشر : الكتب المؤلفة الم -

 
 سنة النشر اسم الكتاب ت
  ال یوجد 
   
   
 

 ثاني عشر : اللغات. -
 اللغة االنكلیزیة 

 


