
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 اريج خضر حسن:   ـم ـــــــــاالســ

  1972/ 5/ 24: تاريخ الميـالد 

 غير متزوجة الحالة الزوجية :

 /   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمه :   الديـــــــــــانة

 طرائق تدريس الرياضيات:     صــالتـخـص

 استاذ جامعي:     ه ــــــالوظيف

 تاذ مساعداس  الدرجة العلمية :

 ابن الهيثم/جامعة بغداد -كلية التربية للعلوم الصرفة:    عنوان العمل

     /العمل   :     هاتف

 07702776731 :  الهاتف النقال

  areejhas@yahoo.com  :كتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2005 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم ادبغد

 2011 الهيثم ابن الصرفة للعلوم التربية كلية بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2015 الهيثم ابن الصرفة للعلوم التربية كلية بغداد

 1992 معهد التكنولوجيا هيئة المعاهد الفنية أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

ابن -كلية التربية للعلوم الصرفة 1

 الهيثم

 ولحد االن 2011 ادبغد

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الرابعة التربية العملية 1
بغداد/التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم/ قسم 

 الحاسبات وقسم الرياضيات

 االولى مبادئ واسس تربية 
لهيثم/ قسم بغداد/التربية للعلوم الصرفة/ ابن ا

 الحاسبات

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

مركز الحاسبة االلكترونية/كلية االدارة  يم.فن 1

 واالقتصاد /جامعة بغداد

1994-2000 

 االدارة كلية/االلكترونية الحاسبة مركز مبرمج 2
 بغداد جامعة/ واالقتصاد

2001- 

وحدة البحوث االدارية واالقتصادية/كلية االدارة  مبرمج اقدم 3

 واالقتصاد/جامعة بغداد

2005-2007 

 2011-2007 م الشؤون االدارية/رئاسة جامعة بغدادقس مبرمج اقدم 

 2011 كلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم مدرس مساعد 

 مدرس 

 

ابن الهيثم/جامعة -كلية التربية للعلوم الصرفة
 بغداد)مدير الوحدة الثقافية(

2015 

ابن الهيثم/جامعة -كلية التربية للعلوم الصرفة مدرس 
 شؤون االدارية لليد بغداد )معاون العم

  2016 -2018 

 

قسم  ابن الهيثم/-كلية التربية للعلوم الصرفة استاذ مساعد 
 الحاسبات

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 بغداد/التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم/قسم الحاسبات الثانية منهج البحث العلمي 

المناهج وطرائق تدريس  

 الحاسوب
 الحاسبات قسم/الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد الثالثة

 الحاسبات قسم/الهيثم ابن/ فةالصر للعلوم التربية/بغداد الثالثة تصميم قواعد البيانات )عملي( 

 الحاسبات قسم/الهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية/بغداد الرابعة اشراف على مشروع بحث 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

القدرة الرياضية لمدرسي الرياضيات للمرحلة  1

دية وعالقتها بالتفكير االبداعي لدى االعدا

 طلبتهم

 2018 قسم العلوم التربوية والنفسية
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر القطري االول للعلوم  1

 االدارية

عضو اللجنة المالية  فندق المنصور مليا 2000

واالدارية وعضو لجنة 

الطباعة والتشريفات / 

 عضو اللجنة االعالمية 

14مؤتمر الجامعة االمريكية   
 2012 في بيروت 

في الجامعة االمريكية 
 بيروت

 بحث

المؤتمر العلمي االول التربية  2
امة لتربية الرصافة المديرية الع   20/4/2016 رؤية مستقبلية -المستدامة

 مجلس محافظة بغدادو  1

في اللجنة  عضو

 العلمية

المؤتمر العلمي الثاني لتربية  3
 الرصافة االولى

 بغداد محافظة مجلس   22/12/2016
عضو اللجنة 

 التحضيرية

مؤتمر ابن الهيثم العلمي الدولي  4
 االول 

 ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية  13-14/12/2017
 الهيثم

ضو اللجنة ع

 التحضيرية



 

 

 

 

 

 

 

مركز التنمية للدراسات   المؤتمر العلمي الثاني لتمكنين الشباب 5

والتدريب والمركز الوطني 

 للعمل التطوعي

عضو اللجنة 

 التحضيرية

المؤتمر العلمي الدولي الحادي  6

والعشرون حول اسهام الثقافة 

 الشعبية في بناء الهوية الوطنية

التنمية مؤسسة العرافة للثقافة و 

ومركز التنمية للدراسات 

والتدريب والبورد االلماني 

للتدريب واالستشارات ومنظمة 

 االعتماد الدولي

عضو اللجنة 

 التحضيرية

المؤتمر العلمي الثاني المشكالت  7

 االجتماعية برؤية علمية اكاديمية

مركز التنمية للدراسات  

 والتدريب

عضو اللجنة 

 التحضيرية

االجتماعي ضرورة مؤتمر التكامل  

 لحل المشكالت االجتماعية

مركز التنمية للدراسات  

 والتدريب

عضو اللجنة 

 التحضيرية

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

محاضر في دورات التعليم المستمر/ كلية 

 مالتربية للعلوم الصرفة/ابن الهيث

ت عضو لجنة شبكات الترابط مع مديريا

ومديريات تربية  3و2و1التربية الكرخ 

 3و2و1الرصافة 

مقوم علمي لمجلة مركز البحوث  المشاركة بعدد من الورش والدورات 

 والدراسات التربوية التابع لوزارة التربية

عضو ورئيس لجان مختلفة داخل الكلية وبما 

 )مهام مالية وادارية وفنية( لجنة  70يقارب 

 ورات وورش العملالمشاركة بعدد من الد

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
   

2 
   

3 
   

4 
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 .من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية ومديريات التربية لمحافظة بغدادكتاب شكر  94

 .لجهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني شهادة تقديرية 20

 في كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم.التكريم بدرع المراة المثالية ولمرتين 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشر 

 نة النشرس أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربي             

   انكليزي           

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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Name:  Areej Kudhir Hasan 

Date of Birth: 24/ 5/ 1972 

Religion: Muslim 

Martial statues: Un Married 

No. of children: None 

Specialization:  Mathematics Teaching Methods  

Position: University Professor 

Scientific Degree: Assistant  Professor 

Work Address: College of Education for Pure Sciences - Ibn Al-

Haytham / University of Baghdad 

Work Phone:   

Mobile: 07702776731 

E-mail: :  areejhas@yahoo.com 

 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

2005 

College of Education 

for Pure Sciences 

Baghdad 

 

 

B.Sc. 

2011 
College of Education for 

Pure Sciences 
Baghdad M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 
 



 

 

 

 

 

 

 

2015 
College of Education for 

Pure Sciences 
Baghdad PhD 

1992 
Institute of Technical 

Institutes of Technology 

Institute 

Baghdad Other 

        Second,     Career: 

From -To Workplace Career No. 

1994-2000 Electronic Computer Center / College of 

Administration and Economics / University 

of Baghdad 

Technician        1 

2001- Electronic Computer Center / College of 

Administration and Economics / / 

University of Baghdad 

Programmer 2 

2005-2007 Administrative and Economic Research 

Unit / College of Business and Economics / 

University of Baghdad 

Senior programmer 3 

2007-2011 Department of Administrative Affairs / 

University of Baghdad Presidency 

Senior programmer  

2011 College of Education for Pure Sciences / 

Ibn Al Haytham  

assistant teacher  

2015 College of Education for Pure Sciences - 

Ibn Al Haytham / University of Baghdad 

(Director of Cultural Unit) 

 

 

 

(Director of Cultural Unit) 

Teacher  

  2016 -2018 

 

College of Education for Pure Sciences - 

Ibn Al-Haytham / University of Baghdad 

(Assistant Dean for Administrative Affairs) 

Teacher  

2018       College of Education for Pure Sciences - 

Ibn Al-Haytham / University of Baghdad 

Assistant Professor  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

2011-till 

now 

College of Education for Pure Sciences - Ibn 

Al-Haytham / University of Baghdad 

Baghdad 1 

 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

Fourth Practical Education Baghdad / Education Pure Sciences / Ibn 

al-Haytham / Department of Computing 

and Department of Mathematics 

 

1 

first Principles and foundations education Baghdad / Education for Pure 

Sciences / Ibn al-Haytham / Department 

of Computers 

2 

Second Scientific Research Methodology Baghdad / Education for Pure Sciences / 

Ibn Al Haytham / Department of 

Computing 

3 

Third Curricula and Methods of Teaching Baghdad / Education for Pure Sciences / 

Ibn Al Haytham / Department of 

Computing 

4- 

Third Database design (practical Baghdad / Education Pure Sciences / Ibn 

al-Haytham / Department of Computers 

5- 



 

 

 

 

 

 

 

Fourth Supervision of the fourth research project Baghdad / Education Pure Sciences / Ibn 

al-Haytham / Department of Computers 

6- 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2018 Department of 

Educational and 

Psychological 

Science 

Mathematical ability of mathematics teachers 

for the preparatory stage and its relation to 

creative thinking among  its students 

1 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث / 

بوس

تر 

حضو

 ر(

Sciences  Member of the 

Financial and Administrative 

Committee and Member of 

the Printing and Protocol 

Committee / Member of the 

Media Committee 

Mansour melia Hotel  2000 First Conference for 

Administrative science   
1 

research American University 
of Beirut Conference 

2012 The 14th Conference on 
mathematics  

2 

Council member of the 

Scientific Committee 

General Directorate 
of Education Rusafa 

1 and the Baghdad 

Provincial  

20/4/2016 The first scientific conference 
sustainable education - a vision  

General Directorate of Education 

Rusafa 1 and the Baghdad 

Provincial Council member of 
the Scientific Committee 

3 

Member of the Preparatory 

Committee 

the first Rusafa  
Baghdad Provincial 

Council 

22/12/

2016 

Second Scientific Conference for 
the education of  

4 



 

 

 

 

 

 

 

Member of the Preparatory 

Committe 

College of Education 
for Pure Sciences / 

Ibn Al-Haytham 

13-14  /

12/2017 

Ibn Al-Haytham International 
Scientific Conference e 

5 

Member of the Preparatory 

Committee 

The Development 

Center for Studies 
and Training and the 

National Center for 

Voluntary Work 

 The Second Scientific 

Conference for Youth 
Empowerment:  

6 

Member of the Preparatory 

Committee 

 

Al-Arafa Foundation 

for Culture and 

Development, 
Development Center 

for Studies and 

Training, German 
Board for Training 

and Consultations, 

and International 

Accreditation 
Organization  

 

 

21st International Scientific 

Conference on the Contribution 

of Popular Culture to Building 
National Identity  

7 

 

 

 

 

 

Preparatory Committee Academic 

Development Center 
for Studies and 

Training 

 Second Scientific Conference 

Social Problems with a Scientific 
Vision Member of the  

8 

Member of the Preparatory 

Committee 

Development Center 

for Studies and 

Training  

 The Social Integration 

Conference is a necessity for 

solving social problems 

9 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Member of the Committee on Interconnection 

Networks with the Directorates of Education Al-

Karkh 1, 2 and 3 and Directorates of Education 
Rusafa 1, 2 and 3 

Lecturer in Continuing Education Courses / 

College of Education for Pure Sciences / Ibn Al-

Haytham   

scientific reviewer  of the Journal of the Center for 

Research and Educational Studies of the Ministry of 

Education 

Participation in a number of workshops and 

courses  

participate in a number of courses and workshops Member and Chairman of various committees 

within the College and about 70 committees 

(financial, administrative and technical tasks)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1    

2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3    

4    
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   Ninth,   Membership: 

     

   

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and 

Certificates 

No. 

 94 from the presidency of the university 

and the deanship of the college and 

directorates of education for the province 

of Baghdad. 

94 A letter of thanks    1 

 from  government agencies and civil society 

organizations 

20 certificates of 

appreciation. 
2 

 Faculty of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haytham 

Two times Honoring the shield of 

the ideal woman. 

3 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  2 

  3 

 

 

       Twelfth,       languages:  

 Arabic       

 English    
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