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 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1993 العلوم المستنصرية

 2014 التربيه للعلوم الصرفة / ابن الهيثم بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: التدرج الوظيفي.

 إلى -الفترة من  ة جهال ة وظيفال ت

 –م.مالحظ فني  1
 رئيس مالحظين فنيين 

 العلومالجامعة المستنصرية / كلية 
معة بغداد / كلية التربية للعلوم جا

 الصرفة، ابن الهيثم، قسم الحاسبات

1993-1997 
1997-2012 

 ،التربيه للعلوم الصرفة جامعة بغداد /  مدرس مساعد 2
 ابن الهيثم

 2014-2018  

 ،التربيه للعلوم الصرفة جامعة بغداد /  مدرس 3
 ابن الهيثم

26/4/2018 
 ومستمرة بالخدمة

 

 ريس الجامعي.ثالثا: التد

 إلى -الفترة من  ة جامعال جهة ))المعهد /الكلية(ال ت

 1997-1993 العلوم المستنصرية 1

التربيه للعلوم الصرفة / ابن  بغداد 2
 الهيثم

ولحد  -1997
اآلن مستمرة 

 بالخدمة

 

 .رابعا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 السنة ة مادال قسمال ت

كلية العلوم، علوم الحاسبات،  1
 الجامعه المستنصريه

انظمة -تحليل عددي-برمجة

 جاهزة

1994-1997 



 

 

 

 

 

 

 

علوم الحاسبات، كلية التربية  2

للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم، 

 جامعة بغداد

تقنيات -تفاضل وتكامل-برمجة

انظمة -تصميم منطقي-الحاسبة

-مخططات-تحليل عددي-جاهزة 

-معالجة صور-برمجة مرئية

 امنية حواسيب

1997-2012 

كلية التربية ، الحاسباتعلوم  3
للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم، 

 جامعة بغداد

 2019-2014 علم نفس النمو

 

كلية التربية ، علوم الحاسبات 4
للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم، 

 جامعة بغداد

 2018-2015 حقوق االنسان والحريات

كلية التربية ياة، علوم الح 5
يثم، للعلوم الصرفة/ ابن اله

 جامعة بغداد

 2015-2014 اسس تربية

كلية رياضيات، علوم ال 6
التربية للعلوم الصرفة/ ابن 

 الهيثم، جامعة بغداد

 2019-2018 وطرائق تدريس مناهج

 

 يها.ف علشرتي االخامسا: )االطاريح، الرسائل( 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .شارك فيهاتي والندوات العلمية ال المؤتمرات سادسا:

 مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت
 نوع المشاركة 

 )بحث/ بوستر/ حضور(

 ) بحث / بوستر حضور(
 العلميةالعديد من المؤتمرات  1

 داخل العراق

2013-

2019 

مشاركة كوني المحاضرة  بغداد

 وكحضور

داخل  العلمية ندواتالعديد من ال 2

 العراق

2013-

2019 

مشاركة كوني المحاضرة  بغداد

 وكحضور 

 حضورك بيروت، بغداد 2016،2018 ورش عمل 3

 حضورك مصر 2016 موتمر دولي 4

 حضورك تركيا 2017 موتمر دولي  5

 

 .األنشطة العلمية االخرىسابعا: 

 خارج الكلية داخل الكلية

ولجان ان امتحانية ولجان مركزيه لج ةعضو

ت التربية ولجان اعضاء ارتباط مع مديريا

ارشاد مركزية تصنيف جودة الجامعات ولجان 

في الكلية ولجان أخرى  مركزية ولجان بيئة

 مختلفة

 

االشراف التربوي على طلبة المرحلة الرابعه 

في مرحلة عند زيارتهم القسام الكلية األربع 

 .التطبيق في المدارس الثانوية واالعدادية

 

لبة المرحلة طل على مشاريع التخرجاالشراف 

 ، قسم الحاسباتالرابعه

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لخدمة البيئة والمجتمع أو لتطوير التعليم. صثامنا: المشروعات البحثية في مجال التخص

محل  ثأسم البح ت

 النشر

 

 السنة

الذكاء المنطقي الرياضي وعالقته بالتحصيل عند طلبة كليات التربية في  1

 محافظة بغداد

 2014 بغداد

رائية لدى طلبة قسم الرياضيات في كلية التربية للعلوم المعرفة االج 2

 الصرفة/ إبن الهيثم

 2017 مصر

المعرفة الرياضية المفاهيمية والتفكير التحليلي عند طلبة المرحلة األولى  3

قسم علوم الرياضيات، كلية التربية للعلوم الصرفة/ إبن الهيثم، جامعة 

 بغداد

 2017 الهند

فة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند العالقة بين المعر 4

طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحاسبات، كلية التربية للعلوم الصرفة/ 

 إبن الهيثم، جامعة بغداد

 2018 بغداد

القرارعند طلبة كليات  اتّخاذالذكاء المنطقي الرياضي وعالقته بمهارة  5

 التربية في محافظة بغداد

 2018 بغداد

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدوليةا: عضوية اعستا

 عضو رابطة التربويين العرب    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .شهادات التقديرائز ووالج الشكر، كتب عاشرا: 

 ت
الجائزة أو  وأب الشكر اكت

 التقديرة شهاد

 السنة الجهة المانحة 

العديد من كتب الشكر  1

 وشهادات التقدير

علوم الصرفة / ابن كلية التربية لل عميدالسيد 

 / جامعة بغدادالهيثم

1998-2019 

 2014 السيد رئيس جامعه بغداد كتاب شكر 2

 2014 السيد مساعد رئيس جامعه بغداد كتاب شكر  3

 2015 السيد عميد كلية اآلداب/ جامعة بغداد كتاب شكر  4

 2016 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر  5

 من شهادات المشاركة العديد 6

كمحاضرة في  والتقدير

 ندوات علميةمؤتمرات و

 وورش عمل

كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن  عميدالسيد 

 الهيثم/ جامعة بغداد

2017-2019 

جامعة ال/ طب األسنانالسيد عميد كلية  كتاب شكر  7

 المستنصرية

2019 

 

 أو المترجمة. الكتب المؤلفة حادي عشر:

 سنة النشر كتابأسم ال ت

1   

 

 ثاني عشر: اللغات

 اللغة العربية

 اللغة االنكليزية
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Name:  Ban Hassan Majeed 

 Date of Birth:  
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Martial statues:   

No. of children:  

Specialization:  : General Specialty: Math. Science  /// Accurate 
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Position: Teacher 

Scientific Degree: Teacher  

Work Address: : : University Of  Baghdad , Faculty of Education for 
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Work Phone:   

Mobile:  
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Photo 

 



 

 

 

 

 

 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

1993 College of Science/ 

Mathematics  

Al-Mustansiriya 

University 

B.Sc. 

2014 Faculty of Education 

for Pure Science / Ibn 

Al-Haitham 

University of 

Baghdad  

M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

    

 :Career     ,Second        

From -To Workplace Career No. 

1993-1997 

 

1997-2012 

Al-Mustansiriya University / 

College of Science 

University of Baghdad / College 

of Education for Pure Sciences, 

Ibn al-Haytham, Department of 

Computer science 

Technical Observer - 

Chief Technical 

Observers  

1 

2014-2018 University of Baghdad / College 

of Education for Pure Sciences, 

Ibn al-Haitham, Department of 

Computer science 

Ass. teacher 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Third,     University Teaching. 

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

1993-1997 College of Science Al- Mustansiriya 

University  

1 

1997- College of Education for Pure 

Sciences, Ibn al-Haitham, 

Department of Computer science 

University of 

Baghdad /  

2 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

1994-1997 Programming - Numerical 

Analysis - Ready Systems 

Computer Science, Faculty 

of Science, Mustansiriya 

University 

1 

1997-2012 Programming - Calculus - 

Calculator Techniques - 

Logical Design - Turnkey 

Systems - Numerical Analysis 

- Schemes - Visual 

Computer Science, College 

of Education for Pure 

Sciences / Ibn Al-Haytham, 

University of Baghdad 

2 

2018- University of Baghdad / College 

of Education for Pure Sciences, 

Ibn al-Haitham, Department of 

Computer  science 

Teacher 3 



 

 

 

 

 

 

 

2014-2019 Growth Psychology Computer Science, College 

of Education for Pure 

Sciences / Ibn Al-Haitham, 

University of Baghdad 

3 

2015-2018 Human Rights and Freedoms Computer Science, College 

of Education for Pure 

Sciences / Ibn Al-Haytham, 

University of Baghdad 

4 

2014-2015 Foundations of Education Biology Sciences, College of 

Education for Pure Sciences 

/ Ibn Al-Haytham, 

University of Baghdad 

5 

2018-2019 Curricula and teaching 

methods 

Mathematics Sciences, 

College of Education for 

Pure Sciences / Ibn Al-

Haytham, University of 

Baghdad 

6 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

   1 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث / 

بوس

تر 

حضو

 ر(

Participate as a lecturer 

and attendee 

Baghdad 2013-

2019 

Many scientific 

conferences inside Iraq 

1 

Participate as a lecturer 

and attendee 

Baghdad 2013-

2019 

Many scientific 

seminars inside Iraq 

2 

As a presence Beirut, 

Baghdad 

2016 Workshops 3 

As a presence Egypt 2016 international conference 4 

As a presence Turkey 2017 international conference 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

 Member of Examination 

Committees, Central 

Committees, Liaison 

Committees with Education 

Directorates, University Quality 

Classification Committees, 

Guidance Committees, 

Environment Committees in the 

College and other Committees 

 Educational supervision of the 

students of the fourth stage of 

the four departments of the 

college when they visit the 

application stage in secondary 

and preparatory schools. 



 

 

 

 

 

 

 

 Supervising graduation projects 

for students of the fourth stage, 

Department of Computer 

science 

 

   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 Mathematical Logical 

Intelligence and its 

Relationship with 

Achievement among College 

of Education Students in 

Baghdad Governorate 

Baghdad 2014 

2 Procedural Knowledge for 

the third phase Students, 

Mathematics Department, 

Faculty of Education for 

Pure Sciences / Ibn al-

Haytham, University of 

Baghdad. 

 

Egypt 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 The Conceptual knowledge 

& relationship with the 

Analytical Thinking with the 

first phase of the students in 

the department of Computer 

Science, College of 

Education Pure Sciences / 

Ibn Al-Haytham, University 

of Baghdad. 

 

India 2017 

4 The relationship between 

procedural mathematical 

knowledge and 

mathematical logical 

intelligence among second 

stage students, Department 

of Computer Science, 

College of Education for 

Pure Sciences / Ibn Al-

Haytham, University of 

Baghdad. 

Baghdad 2018 

 

 

 

 

 

 

 

5 Mathematical logical 

intelligence and its 

relationship to the skill of 

decision-making when 

students of the faculties of 

education in the province of 

Baghdad. 

Baghdad 2018 

   Ninth,   Membership: 

Member of the Association of Arab Educators  

 

  Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and 

Certificates 

No. 



 

 

 

 

 

 

 

1998-2019 Dean of the College of Education for 

Pure Sciences / Ibn al-Haitham / 

University of Baghdad 

Many books of thanks 

and appreciation 

1 

2014 Mr. President of Baghdad University Letter of thanks 2 

2014 Mr. Assistant President of Baghdad 

University 

Letter of thanks 3 

2015 Dean of the Faculty of Arts / 

University of Baghdad 

Letter of thanks 4 

2016 Minister of Higher Education and 

Scientific Research 

Letter of thanks 5 

2017-2019 Dean of the College of Education for 

Pure Sciences / Ibn al-Haytham / 

University of Baghdad 

Many certificates of 

participation and 

appreciation as a 

lecturer in 

conferences, seminars 

and workshops ببو 

6 

2019 Dean of Faculty of Dentistry /Al-  

Mustansiriya University 

Letter of thanks 7 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

   

 

1 

      Twelfth,       languages:  

 Arabic       

 English    
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