
 

 السيرة العلمية
 تمارا شهاب احمد شريف   االسم:

 ابن الهيثم-/ كلية التربيةجامعة بغداد  2005 تاريخ اول تعيين ومكانه:

 مسلمة الديانة:

 معادالت الموائع /  التطبيقية : الرياضياتخصص الدقيقالت     الرياضيات،  :العام التخصص

 جامعة بغدادكلية التربية/ قسم الرياضيات/  عنوان العمل:

 07707242313 الهاتف النقال:

 tamaraalshareef@yahoo.com: البريد االلكتروني

 اواًل: المؤهالت العلمية:

 االختصاص التاريخ الجامعة الكلية الدرجة العلمية
 الرياضيات 2005 بغداد التربية/ ابن الهيثم بكالوريوس
 التحليل الدالي 2011 بغداد التربية/ ابن الهيثم الماجستير

 2018 بغداد التربية/ ابن الهيثم الدكتوراه 
الرياضيات 

 معادالت الموائع/التطبيقية

 

 

mailto:tamaraalshareef@yahoo.com


 ثانيًا: التدرج الوظيفي:

 اللقب الجهة الى –الفترة من 
 معيدة في القسم قسم الرياضيات كلية التربية/ابن الهيثم/ جامعة بغداد 2005-2011
 مدرس مساعد قسم الرياضيات كلية التربية/ابن الهيثم/ جامعة بغداد 2011-2018
 مدرس قسم الرياضيات كلية التربية/ابن الهيثم/ جامعة بغداد لحد األن-2018

 

 ثالثًا: التدريس الجامعي:

 الجهة )الكلية( الجامعة الى-الفترة من 

 الهيثم/ ابن التربية بغداد 2005-2018
 

 رابعًا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها:

 السنة المادة القسم ت
 2007-2005 الجبر الخطي الرياضيات 1
 2012-2011 تفاضل متقدم الرياضيات 2
 2012-2011 التفاضل والتكامل الفيزياء 3
 2013-2012 التحليل الدالي الرياضيات 4
 2014-2013 جبر الزمر الرياضيات 5
 2015-2014 مختبر الحاسبات  الرياضيات 6
 2016-2015 مختبر الحاسبات الرياضيات 7
 2017-2016 التفاضل والتكامل الرياضيات 8
 2017-2016 منهج البحث الرياضيات 9

 2018-2017 حاسبات مرحلة اولى الرياضيات 10
 2019-2018 التحليل الرياضي الرياضيات 11

 



 التي شاركت فيها: والدورات والندوات العلميةسادسًا: المؤتمرات 

نوع 
 المشاركة

 العنوان السنة مكان انعقادها

 القاء
 بحث

/ قسم الرياضيات كلية التربية 
 /الجامعة المستنصرية

 مؤتمر كلية التربية الجامعة المستنصرية 2011

القاء 
 بحث

 مؤتمر لكلية العلوم 2012 /كلية العلومالمستنصريةجامعة 

القاء 
 بحث

/ قسم الرياضيات كلية التربية 
 /الجامعة المستنصرية

 مؤتمر كلية التربية 2012

القاء 
 بحث

 مؤتمر دولي  2013 العلوم/كلية البصرةجامعة 

القاء 
 بحث

/كلية التربية للعلوم بغدادجامعة 
الصرفة )المؤتمر الدولي االول 

 للعلوم الصرفة(
2017 

 مؤتمر دولي

 

 المؤتمر الدولي لألمن والسالمة  2018 /كلية العلومالمستنصريةجامعة  حضور

 كلية التربية ابن الهيثم 2017 ندوات عديدة حضور 

 كلية التربية ابن الهيثم 2018 ندوات عديدة حضور

 2018 كلية التربية / ابن الهيثم حضور
الندوة التي اقيمت في قسم الرياضيات حول 

 قانون الترقيات العلمية

 2018 كلية التربية / ابن الهيثم حضور
الدورة التي اقيمت في قسم الرياضيات حول 

 تعلم الالتكس

 

 

 سابعًا: األنشطة العلمية األخرى:

 (12اشراف على طلبة المرحلة الرابعة في قسم الرياضيات لبحوث التخرج )عدد  -

- . 



 

 

 

 تاسعًا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:

 2019-2018عضو لجنة االرشاد التربوي  -
 2019-2018عضو لجنة الغيابات   -

 عاشرا: الدورات التي اجتازها:

 2008دورة التاهيل لتعليم الحاسوب  -
 .2011دورة طرائق التدريس/ وحدة تطوير طرائق التدريس/  -
 .2013الحاسبة االلكترونية/ جامعة بغداد كفاءة الحاسوب/ مركز  الترقية العلمية في دورة -
 2018( مركز التعليم المستمر/ جامعة بغداد /  (Research Gateدورة في    -
 2018( مركز التعليم المستمر/ جامعة بغداد /  (Google Scholarدورة في  -

 

 والشهادات التقديرية: حادي عشر: كتب الشكر

 الشهادات التقديرية كتاب شكر مع الجهة المانحة التاريخ
نشر بحث في مستوعبات رصينة  نشكر ع رئيس الجامعةجامعة بغداد/  2018

Scopus 
 من د.خالد فهد (3كتاب شكر عدد ) كلية التربية/ابن الهيثم/عميد الكلية 2018
 شكر كتاب  وزارة التعليم العالي /الوزير 2014
كلية التربية/ابن الهيثم/جامعة بغداد/عميد  2017

 الكلية
 في ببحث شهادة تقديرية للمشاركة

  المؤتمر
 للمشاركة ببحث شهادة تقديرية /عميد المستنصريةجامعة  /العلومكلية  2018



 الكلية
/عميد المستنصرية/جامعة  كلية التربية 2011

 الكلية

شهادة تقديرية للمشاركة ببحث في 
 المؤتمر

/عميد المستنصرية/جامعة  كلية التربية 2012
 الكلية

شهادة تقديرية للمشاركة ببحث في 
 المؤتمر

كلية العلوم/ جامعة المستنصرية/عميد  2012
 الكلية

شهادة تقديرية للمشاركة ببحث في 
 المؤتمر

شهادة تقديرية للمشاركة ببحث في  كلية العلوم/ جامعة البصرة/عميد الكلية 2013
 المؤتمر

 

 



 

C.V 

Name: Tamara Shihab Ahmed 

Date of first appointment and place: 2005\ collage of education for pure 

science Ibn Al-Haitham\university of Baghdad 

Religion: Muslim 

Field: Mathematics 

Specialization: Applied Mathematics\ fluid Mechanics    

Work Address: Department of Mathematics\ collage of Education for 

pure science Ibn Al-Haitham \university of Baghdad. 

Mobile: 07707242313 

Email: tamaraalshareef@yahoo.com 

Qualifications:   

Scientific 

Degree 
Collage University Date 

Field 

BSC 
Collage of Education 

Ibn Al Haitham 
Baghdad 2005 Mathematics    

Master    
Collage of Education 

Ibn Al Haitham 
Baghdad 2011 Functional Analysis 

Phd 
Collage of Education 

Ibn Al Haitham 
Baghdad 2018 

Applied Mathematics 

Fluid Mechanics 
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- Career 

 

- 

University 

teaching 

 

 

-Courses 

No. Department Subject Year 

1 Mathematics Linear Algebra 2005-2007 

2 Mathematics Advanced Differentiation  2011-2012 

3 Physics Differentiation &integration 2011-2012 

4 Mathematics Functional analysis 2012-2013 

5 Mathematics Group theory  2013-2014 

6 Mathematics Computers laboratory 2014-2015 

7 Mathematics Computers laboratory 2015-2016 

8 Mathematics Differentiation &integration 2016-2017 

9 Mathematics Research Methodology 2016-2017 

10 Mathematics Computers first class 2017-2018 

11 Mathematics Real analysis 2018-2019 
 

Conference and Scientific Seminars and Training Courses 

Type of 

Participation 
Place year Address  

Submit 

research 

Collage of education university of 

Mustansriya\Mathematics Department 
2011 

Conference of Collage of education 

university of Mustansriya 

Submit 

research 

Collage of Science university of 

Mustansriya\Mathematics Department 
2012 Conference of  collage of Science 

Submit 

research 

Collage of education university of 

Mustansriya\Mathematics Department 
2012 

Conference of Collage of education 

university of Mustansriya 

From-to  اللقب الجهة 

2005-2011 
Department of Mathematics\ collage of Education for 

pure science Ibn Al-Haitham \university of Baghdad. 
Lecture 

2011-2018 
Department of Mathematics\ collage of Education for 

pure science Ibn Al-Haitham \university of Baghdad. 
Assist Teacher  

2018-Now    
Department of Mathematics\ collage of Education for 

pure science Ibn Al-Haitham \university of Baghdad. 
Teacher 

From-to university Collage 

2005-2018 Baghdad 
collage of Education for 

pure science Ibn Al-

Haitham 



Submit 

research 
University of Basrah\collage of science 2013 International conference 

Submit 

research 

 Collage of Education for pure 

science Ibn Al-Haitham \university of 

Baghdad. 

2017 International conference 

attendance 
Collage of Science university of 

Mustansriya\Mathematics Department 
2018  International conference for safety and health 

attendance Seminars more  2017 
Collage of Education for pure science Ibn Al-

Haitham 

attendance Seminars more  2018 
Collage of Education for pure science Ibn Al-

Haitham 

attendance 

 Collage of Education for pure 

science Ibn Al-Haitham \university of 

Baghdad. 

2018 Scientific promotions  

attendance 
 Collage of Education for pure 

science Ibn Al-Haitham \university of 

Baghdad. 

2018 Latex lecture  

 

 

Other scientific activities  

Supervision of students of the forth class in deprtments of mathematics (12) 

Membership of local scientific institutions 

 Member of the educational guidance committee 2018-2019 

 Member of the absence committee 2018-2019 

Training courses: 

 Computer Education Qualification course 2008 

 Course of teaching methods 2011\teaching method development unit 

 The course of scientific promotion in computer efficiency\electronic 

computing center\university of Baghdad\2013. 

 Course in) Research Gate) \center of continuing education\university of 

Baghdad 2018. 

 Course in (Google Scholar) \center of continuing education\university of 

Baghdad 2018. 

 

 

 



 

Certificate of appreciations &letter of thanks 

Date Donor Certificate of appreciations &letter of 

thanks 

2018 University of Baghdad\ university's 

presidents 

letter of thanks about publications in Scopus 

2018 Collage of Education ibn al -

Haitham\Dean of collage 

letter of thanks from Dr. Khalid Fahad 

2014 Ministry of higher education and 

scientific research\minister 

letter of thanks 

2017 Collage of Education ibn al -

Haitham\Dean of collage 

Certificate of appreciations for submit paper 

2018 Collage of Science university of Mustansriya\Dean 

of collage. 
Certificate of appreciations for submit paper 

2011 Collage of Education\ university of 

Mustansriya\Dean of collage. 
Certificate of appreciations for submit paper 

2012 Collage of Education\ university of 

Mustansriya\Dean of collage. 
Certificate of appreciations for submit paper 

2012 Collage of Science university of Mustansriya\Dean 

of collage. 
Certificate of appreciations for submit paper 

2013 Collage of Science university of Basrah\Dean of 

collage. 
Certificate of appreciations for submit paper 
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