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 بثينة نجاد شهاب:    ـمـــــــــاالســ

 15/1/1974   : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 2  دد األوالد  :ــعـــ

 همسلم  :  الديـــــــــــانة

 الرياضيات :     صــالتـخـص

 هتدريسي:   ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد  :  الدرجة العلمية

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم / قسم الرياضيات:     عملعنوان ال

 ال يوجدالعمل   :   هاتف

 07700363619:    الهاتف النقال

 dr.buthyna@yahoo.com  : كترونيالبريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 1996 العلوم بغداد

 2000 التربية للبنات تكريت الماجستير

 2004 التربية/ابن الهيثم بغداد هالدكتورا

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 



 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

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

 مستمرة - 1996 بغداد كلية التربية /ابن الهيثم 1

 2000 بغداد ) محاضرة( كلية الهندسة 2

 2002-2000 الجامعةكلية الرافدين  كلية الرافدين الجامعة )محاضرة( 3

 مستمره-2002 بغداد كلية التربيه/ابن الهيثم )تدريسيه( 4

    

 

 

 

 1998  -  1996 /قسم الرياضياتكلية التربية /ابن الهيثمجامعة بغداد/ معيده بعقد 1

 2000 /ابن الهيثم/قسم الرياضياتجامعة بغداد/كلية التربية  محاضرة )بشهادة الماجستير( 2

 محاضرة )بشهادة الماجستير( 3
 2000 كلية الرافدين الجامعة

 محاضرة )بشهادة الماجستير( 4
 2000 جامعة بغداد / كلية الهندسة

 جامعة بغداد/كلية التربية /ابن الهيثم/قسم الرياضيات مدرس مساعد 5
2002 

 الهيثم/قسم الرياضياتجامعة بغداد/كلية التربية /ابن  مدرس 6
2004 - 2011 

  مستمره -2011 استاذ مساعد 7

    



 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1997-1996 التحليل العقدي /كلية التربية ابن الهيثمالرياضياتقسم  1

 1997 التحليل الرياضي /كلية التربية ابن الهيثمالرياضياتقسم  2

 2000 نظرية الزمر /كلية التربية ابن الهيثمالرياضياتقسم  3

 2000 الحاسوب /كلية التربية ابن الهيثمالرياضياتقسم  4

 2000 ب ، التفاضل والتكاملتعليم وتعلم الحاسو قسم االحصاء / كلية الرافدين الجامعة 5

 2001 التفاضل والتكامل قسم هندسة الكهرباء/ جامعة بغداد 6

 2005 - 2002 التفاضل والتكامل حاسبات/كلية التربية ابن الهيثمالقسم  7

 2008 - 2002 التحليل العددي حاسبات/كلية التربية ابن الهيثمالقسم  8

 2004 التحليل العقدي يثم/كلية التربية ابن الهالرياضياتقسم  9

 2016 - 2009 نظرية الحلقات  /كلية التربية ابن الهيثمالرياضياتقسم  10

 قسم الرياضيات/كلية التربية ابن الهيثم 11

 
 لحد االن -2016 التحليل العقدي

 

 ال يوجد  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــسالق ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2006-2004 الرياضيات )ماجستير(موديوالت الحذف النسبية 1

2 
موديوالت الحذف التامه وبعض 

 اعماماتها)ماجستير(
 2016-2015 الرياضيات

3 
الموديوالت المرئيه وبعض 

 اعماماتها)دكتوراه(
 2019-2017 الرياضيات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  



 

 

 

 

 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور ابن الهيثم-كلية التربية 2002 مؤتمر الرياضيات والحاسبات 1

 حضور العلومكلية  2008 كلية العلوممؤتمر  2

المؤتمر الدولي الثاني  3 

 للرياضيات 
   مشاركه  كلية العلوم /جامعة البصره   2013 

 حضور ابن الهيثم-كلية التربية 2010 مؤتمر طلبة قسم الرياضيات 4

 مشاركه كلية العلوم /جامعة ديالى 2014 مؤتمر جامعة ديالى 5

6 
 حضور كلية التربيه 2015 لجامعه المستنصريهمؤتمر  ا

المؤتمر الدولي االول  7

 للرياضيات
 مشاركه كلية التربيه/ابن الهيثم/جامعة بغداد 2017

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 تقييم البحوث والرسائل الجامعية تقييم البحوث والرسائل الجامعية

 المؤتمرات والندوات العلمية المؤتمرات والندوات العلمية

 )ماجستير( مناقشة رسائل الدراسات العليا مناقشة رسائل الدراسات العليا )ماجستير(

 االشراف على طلبة التطبيق في المدارس اللجنة العلمية في قسم الرياضيات في عضو

  + اللجنه العلميه في القسم عضو مجلس القسم

  عضو في لجنة االرشاد التربوي

  ستلال وتقصي البحوثال الدائميه لجنةاعضو في 

  االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة

  الداء في القسمرئيس لجنة تقييم ا

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 -بحث في مجال اختصاصي وسوف ادرج هنا اهم البحوث: 38لدي اكثر من  -مالحظه /: 

 السنة محل النشر أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 2009 للعلوم  النهرينمجلة  موديوالت الحذف النسبية 1

 2009 العلوم للبناتمجلة  بعض االعمامات للحلقات التقريبية )شبه التقريبية( 2

 2010 للعلوممجلة النهرين  حول المقاسات شبه االعظمية 3

 حول المقاسات الجزئية المقيدة تقريبا    4
مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية
2010 

5 
ات األولية المقاسات الجزئية األولية التامة والمقاس

 التامة

مقبول للنشر في مجلة ابن 

الهيثم للعلوم الصرفة 
 والتطبيقية

2010 

6 Semihollow and semilifiting modules 

International journal of 

AdvancedScientific and 

Teachnical Research 
2015 

7 
Purely and Weakely purely cancellation 

Modules 

American Journal of 

Mathematics and 

Statistics 
2014 

8 
Restricted Cancellation and Weakly 

Restricted Cancellation Fuzzy Modules 

Journal of Advacnces in 

Mthematics 
2015 

9 SS-Modules With Related Results 

International journal of 

Advanced Scientific and 

Teachnical Research 
2017 

10 PFC-Modules 

International journal of 

Applied Mathematics and 

Statistical Sciences 
2017 

11 Puerly –Fully Cancellation Modules 

International journal of 

Applied Mathematics and 

Statistical Sciences 
2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   ال يوجد 

     

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير وكتاب الشكر أ ت

 1997 عميـــد كلية التربية ابن الهيثم  جائزة مالية لشهادة الدكتوراه 1 

 2004 عميـــد كلية التربية ابن الهيثم (4)عدد شكر وتقدير  2

 2010 عميـــد كلية التربية ابن الهيثم (6)عدد شكر وتقدير  3

 2011 متنوعه (5) عدد شكر وتقدير 4

 2012 متنوعه (8) عدد شكر وتقدير 5

 2013 متنوعه (7)عدد شكر وتقدير 6

 2014 = (6)عدد شكر وتقدير 7

 2015 = (7)عدد شكر وتقدير 8

 2016 = (5)عدد شكر وتقدير 9

 2017 متنوعه (7)عدد  شكر وتقدير 10

 2018 = (6)عدد  شكر وتقدير 11
 

 

12 Max-Fully Cancellation Modules 
  Journal of Advacnces in 

Mathematics 
2016 

13 The Classical Memorable Modules 

Journal of Advanced  and 

Dynamical of Control 

Systems 
2018 



 

 

 

 

 
 

 ال يوجد  .أو المترجمة ةالكتب المؤلف: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

2   

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    العربية 

 االنكليزية 



 

1 Name: ButhnaNajadShihab 

Marital status: Married 

Number of children: 2 

Religion: Muslim 

Specialization: Mathematics 

Occupation: Teaching 

Degree: Assistant Professor 

Job Title: University of Baghdad / Faculty of Education Ibn Al-Haytham 

/ Department of Mathematics 

Work Phone: None 

Mobile: 07700363619 

E-mail: dr.butyna@yahoo.com 

 First: Qualifications. 

Degree University history 

Baghdad Science 1996 

Master Tikrit Education for Girls 

Baghdad Education / Ibn al-Haytham 

Other 

Job Title Period From - To 

1- Teaching Assistant, University of Baghdad / Faculty of Education / Ibn 

al-Haytham / Department of Mathematics 1996 - 1998 



2- lecture (with a master's degree) Baghdad University / Faculty of 

Education / Ibn al-Haytham / Department of Mathematics 2000 

-lecture (Masters) Faculty of Rafidain University 20003 

4-lecture (with a master's degree) Baghdad University / Faculty of 

Engineering 2000 

5-Assistant Lecturer, Baghdad University / Faculty of Education / Ibn Al-

Haytham / Department of Mathematics 2002 

University of Baghdad / College of Education / Ibn al - Haytham / 

Department of Mathematics 

7 Assistant Professor 2011- Continuous 

 Second: Graduation. 

 Third: University teaching. 

University / University / University 

College of Education / Ibn al - Haytham Baghdad 1996 - Continuing 

College of Engineering (Lecture) Baghdad 2000 

Faculty of Al - Rafidain University (Lecture) Faculty of Rafidain 

University 2000-2002 

College of Education / Ibn al - Haytham (teaching) Baghdad 2002 - 

Continuous 

 Fourth: The courses I taught. 

Section 

1 Department of Mathematics / Faculty of Education Ibn al-Haytham 

nodal analysis 1996-1997 

Mathematics Department / Faculty of Education Ibn Al - Haytham 

Mathematical Analysis 1997 

Department of Mathematics / Faculty of Education Ibn al - Haytham 

theory of groups 2000 



Department of Mathematics / Faculty of Education Ibn Al - Haytham 

Computer 

Department of Statistics / College of Rafidain University Education and 

Learning Computer, Calculus 2000 

Department of Electrical Engineering / Baghdad University 

Computer Department / Faculty of Education Ibn al - Haytham 

Department of Computing / Faculty of Education Ibn al - Haytham 

Numerical Analysis 

Mathematics Department / Faculty of Education Ibn Al - Haytham 

The Department of Mathematics / Faculty of Education Ibn Al - Haytham 

theory episodes 

Department of Mathematics / Faculty of Education Ibn al - Haytham 

Synthetic analysis 2016 - So far 

 

 Fifth: (the letters, letters) supervised by: None 

Name of Thesis or Thesis Section Year 

1 Models Relative deletion (MSc) Mathematics 2004-2006 

2 - Models complete deletion and some of their pillars (Master) 

Mathematics 2015-2016 

Orthodontics and some of their genomes (PhD) Mathematics 2017-2019 

 

 Sixth: Conferences and scientific seminars in which he participated. 

Title Year Location Type of participation 

(Search / Poster Attendance) 

1 Conference of Mathematics and Computers 2002 Faculty of Education - 

Ibn al-Haytham Attendance 

College of Science Conference 



 3rd International Conference of Mathematics 2013 Faculty of Science / 

University of Basra 

Faculty of Education - Ibn Al Haytham Attendance 

5 Diyala University Conference 2014 Faculty of Science / University of 

Diyala 

Alexandria University Conference 

The First International Conference of Mathematics 2017 Faculty of 

Education / Ibn Al-Haytham / University of Baghdad 

 Seventh: Other scientific activities. 

Inside the kidney outside the kidney 

Evaluation of research and university transcripts Evaluation of research 

and thesis 

Scientific conferences and symposia Scientific conferences and symposia 

Discussion of Postgraduate Letters (MA) Discussion of Postgraduate 

Letters (MA) 

Member of the scientific committee in the mathematics department 

supervising the application students in schools 

Member of the Department Council + Scientific Committee in the 

Department 

Member of the Educational Guidance Committee 

Member of the Permanent Commission for Inquiry and Research 

Supervision of research graduate students of the fourth stage 

Chairman of the Performance Appraisal Committee 

 Eighth: Research projects in the field of specialization to serve the 

environment and society or the development of education. 

 Note: - I have more than 38 research papers in my field. I will list here 

the most important research :- 

 Publication Name Yearأسم



1 Models Relative deletion Al Nahrain Science Journal 2009 

Journal of science for girls 

Al - Nahrain Science Journal 

4 About the partial measurements restricted almost Ibn al - Haytham 

Journal of Pure and Applied Sciences 

5 Full partial partial measurements and complete initial measurements is 

acceptable for publication in Ibn Al - Haytham Journal of Pure and 

Applied Sciences 2010 

6 Semihollow and semilifiting modules International journal of 

AdvancedScientific and Teachnical Research 2015 

7 Purely and Weakely purely failure Modules American Journal of 

Mathematics and Statistics 2014 

8 Restricted Cancellation and Weakly Restricted Cancellation Fuzzy 

Modules Journal of Advacnces in Mthemics 2015 

9 SS-Modules With Related Results International journal of Advanced 

Scientific and Teachnical Research 2017 

10 PFC-Modules International journal of Applied Mathematics and 

Statistical Sciences 2017 

11 Puerly -Fully Cancellation Modules International journal of Applied 

Mathematics and Statistical Sciences 2016 

12 Max-Fully Cancellation Modules Journal of Advacnces in 

Mathematics 2016 

13 The Typical Memorable Modules Journal of Advanced and Dynamical 

Control Systems 2018 

 Ninth: Membership of local and international scientific bodies. 
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