
 سيرة ذاتية                                

 االسم الكامل واللقب : اسماء عبد عصواد الزيدي

 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم – 1999تاريخ التعيين ومكانه : 

 الديانة : مسلمة

 الشهادة :الماجستير 

  1999تاريخ الحصول على الشهادة : 

 التخصص العام : الرياضيات 

 التخصص الدقيق : الرياضيات التطبيقية 

 اللقب العلمي : مدرس 

 2010تاريخ الحصول على اللقب : 

 ابن الهيثم –عنوان العمل : كلية التربية للعلوم الصرفة 

  asmaaaswhad@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 :  المقررات التي قمت بتدريسها

 السنة الدراسية         المادة               القسم ت

 2019 - 1999 المعادالت التفاضلية الجزئية الرياضيات 1

 2000 - 1999 الجبر الخطي الرياضيات 2

 2001 -2000 التفاضل والتكامل الرياضيات 3

المعادالت التفاضلية  الرياضيات  4
 االعتيادية 

2000 - 2001 

 2001- 1999 الرياضيات الكيمياء 5

 

 بحث60تخرج لطلبة المرحلة الرابعة : االشراف على بحوث ال

 بحوث 8عدد البحوث المنشورة والمقبولة للنشر : 

 عضوية اللجان : 

 السنة      اسم اللجنة       ت

 2001-1999 عضو جمعية الفيزياء والرياضيات 1

و  2015-2014و2005- 1999 عضو لجنة امتحانية 2

2016 -2017 

 2013- 2012 عضو لجنة صرف اجور محاضرات  3

 2014- 2013 عضو لجنة ارشاد تربوي  4

 2016- 2015 ت التدريسيينعضو لجنة قاعدة بيانا 5

 2017- 2016و  2015 – 2014 عضو لجنة تطوير المناهج 6

 2017- 2016 عضو لجنة متابعة البحوث المنشورة 7
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 2017-2016 عضو لجنة غيابات الطلبة  8

 2018-2017 عضو لجنة حل مشاكل الطلبة 9

 2018-2017 عضو لجنة النشاطات العلمية 10

 2018- 2015 عضو لجنة تصنيف الجودة للجامعات العراقية 11

عضو لجنة وصف البرنامج االكاديمي والمقرر  12
 الدراسي

2016 -2019 

 2018- 2016 عضو جمعية الخوارزمي 13

 

 3المشاركة بورشات العمل كعضو : 

 9المشاركة بدورات تدريبية : 

 القاء محاضرات : محاضرة واحدة 

 كتب الشكر والتقدير :

 العدد كتاب الشكر  ت

 1 من مكتب رئيس الوزراء 1

 1 من الوزير 2

 1 من مساعد رئيس الجامعة 3

 21 من العميد  4

 



c.v 

 

Name : Asmaa Abd Aswhad 

Place and date of employment: university of Baghdad – college of education for pure      

science ( Ibn al- Haitham) 

Academic Degree: Master 

Date of obtaining  a master's degree: 1999 

General specialization: Mathematics 

Specialization : Applied Mathematics 

The scientific title : lecturer 

Date of obtaining the title : 2010 

asmaaaswhad@gmail.come.mail:  

courses taught by me : 

year subject department Num. 

1999-2019 Partial differential 
equations 

mathematics 1 

1999-2000 Linear algebra mathematics 2 

1999-2000 mathematics chemistry 3 

2000-2001 calculus mathematics 4 

2000-2001 Ordinary 
differential 
equations 

mathematics 5 

 

 Supervising the graduation researches of the fourth stage students : about 60  

Paper published and accepted : 8 

member of  

year subject Num. 

1999-2001 Physics and mathematics society 1 

1999-2005  
2010-2011 
2014-2015 
2016-2017 

Examination committee 2 

2012-2013 Lecture remuneration committee 3 

2013-2014 Educational guidance committee 4 

2015-2016 Teachers database committee 5 

2014-2015 
2016-2017 

Committee for the development of subjects 6 

2016-2017 Follow-up committee on published researches                                  7 

2016-2017 Follow-up committee on student absences 8 
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2017-2018 Student problem solving committee 9 

2017-2018 Scientific activities committee 10 

2015-2018           Committee of the national classification of the quality of 
Iraqi universities 

11 

2016-2019 Academic program description committee 12 

2016-2019 Course committee 13 

2016-2018      AI-Khwarizmi association 14 

 

Participation in workshops as a member: 3 

Participation in training courses: 9 

Giving a lecture : 1 

Number of thanks and appreciation letters: 

1 From prime minister's office 

1 From the minister 

1 From assistant rector 

21 From dean of the college 
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