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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الجامعة

الكليـــة

التاريخ

ة العلمية

وريوس

مستنصرية

العلوم

1987

جستير

بغداد

العلوم

1994

كتوراه

بغداد

خرى

ال توجد

العلوم

2005

● ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الفترة من  -الى

ت

الوظيفة

الجهة

1

مدرس مساعد

جامعة بغداد

1994

2

مدرس

جامعة بغداد

1999

3

استاذ مساعد

جامعة بغداد

2009- 2018

4

استاذ

جامعة بغداد

 -6١48لحد االن

● ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

الجامعة

كلية التربية للبنات

بغداد

1988- 2002

كلية العلوم للبات

بغداد

 -6١١2لحد األن

● رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
المـــــادة

القســـم
اسس الرياضيات

السنـــــة
1989-1990

االحصاء الرياضي

1993-1994

نظرية الزمر و الحلقات و تحليل عددي 1994-1995
نظرية الزمر و الحلقات و تحليل

 4662-4667و

رياضي و تحليل عقدي

 4669-4662و
 4668 -4669و
4666-4668و
6١١١-4666

تحليل رياضي

2006-2007

جبر خطي 4

2007-2008

اسس رياضيات

2009- 2010

تحليل عقدي

6١44-6١4١و
6١46 -6١44

اسسس الرياضيات

 6١42-6١46و
6١41-6١42

تحليل رياضي دراسات اولية و تحليل

 6١47-6١41و

دالي دراسات عليا ماجستير

6١42- 6١47

تحليل عقدي دراسات اولية وتحليل

2016-2017

دالي دراسات عليا ماجستير
تحليل دالي دراسات اولية وتحليل دالي 2017-2018
دراسات عليا ماجستير

تحليل عقدي

2018-2019

● خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
القســـم

و الرسالة

اسم الطالب
نوع الدراسة

Finite pro

رياضيات

سارة يعقوب

رسالة ماجستير

ope
رياضيات

Th

زينب عبد

رسالة ماجستير

● سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة
( بحث  /بوستر
حضور)

ندوات التعليم المستمر

2015

كلية العلوم للبنات

حضور

ندوات التعليم المستمر

2016

كلية العلوم للبنات

حضور

ندوات التعليم المستمر

2017

كلية العلوم للبنات

حضور

ندوات التعليم المستمر

2018

كلية العلوم للبنات

حضور

ندوات التعليم المستمر

2019

كلية العلوم للبنات

حضور

كلية العلوم قسم الرياضيات

2009

كلية العلوم

كلية العلوم  /الجامعة المستنصرية

2018

كلية العلوم /قسم الرياضيات حضور

6١47

حضور

ر كلية العلوم /جامعة القادسية

بحث

كلية العلوم  /قسم
الرياضيات

العلمي الدولي الثاني  /جامعة

6١49

كلية العلوم /قسم الرياضيات

بحث

الدين /أربيل

● سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية

د من رسائل الماجستير

تقويم رسائل ماجستير

د من اطاريح الدكتوراه

تقويم اطاريح دكتوراه

د من البحوث العلمية

تقويم العديد من البحوث العلمية

عديد من رسائل الماجستير واطاريح

مناقشة عدد من رسائل الماجستير في كلية العلوم

وبحوث تخرج الطلبة

للبنات/جامعة بغداد و كلية التربية للعلوم الصرفة ابن
الهيثم  /جامعة بغداد و كلية التربية /جامعة بابل

لجنة االمتحانية للدراسات االولية والعليا مناقشة اطروحة دكتوراه /كلية تربية ابن للعلوم الصرفة
لعدد من السنوات

 /جامعة بغداد و كلية العلوم  /الجامعة المستنصرية و
كلية التربية /جامعة بابل
الممشاركة في العديد من الورش والمحاضرات مع التعليم
المستمر في كليتة العلوم للبنات /جامعة بغداد

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير:● ثامنا
. التعليم
السنة

محل النشر

1994

أسم البحث

Iraqi J. of Science

ت

A note on self generator modules

36
, Iraqi J. of Science

A note on semi multiplication
-4
module

40 (2)
.

J. Call Edu. for

Some Quadratic System with no
-6
, Limt Cycles

Women 10 (2)
.

J.Coll.Educ. for

, On QC Modu

Women 11 (2)
2005

University of

Reflexive operator on Hilbert space

Baghdad
UNIVERSITY OF P-TIMES AND TIME PROJECTIONS
, IN VON NEUMANN ALGEBRAS
BAGHDAD

third scientific
conference of the
college of science

The composition operator CqCq on
, proceeding of third Hrdy Space H
scientific conference of the college of
science

Baghdad Science Composition operator induced by φ (z)=
sz+ t for which| s|≤ 1,| t|< 1 and|
Journal 7 (3), 1266, s|+| t|≤ 1
1269

2015

Mathematical

The Product of Finite Numbers of
Automorphic Composition Operators on
Theory and
, 2ΗHardy Space

Modeling 5 (6),
193-208

2015

Iraqi Journal of The spectrum and numerical rang of the
Science 56 (4A),

product of finite numbers of
automorphic composition operators on
hereditary space H2, , ,

1

2966-2971
Baghdad Science

, The Act Of An Operator

1

On Fully Stable Banach Algebra
, Modules Relative to an Ideal

1

On Fully Stable Banach Algebra
Modules and Fully Pesudo Stable
, Banach Algebra Modules

1

Journal 13 (2), 388393
Baghdad Science
Journal 14 (4), 813815, 2016
Baghdad Science
Journal 15 (1), 102105

1

A NOTE ON S-ACTS AND
, BOUNDED LINEAR OPERATORS

Italian Journal of
Pure and Applied
Mathematics, 16-22

● تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

● عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.

ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

السنة

الجهة المانحة

التقدير

1

كتب شكر على مستوى وزير

2

كتب شكر على مستوى رئيس

وزارة التعليم العالي

( 6١49كتاب شكر
)4

رئاسة جامعة بغداد

جامعة

3

كتاب شكر مساعد رئيس الجامعة

4

كتب شكر على مستوى عميد كلية

(6١48كتاب شكر
)6

كلية العلوم للبنات  /جامعة
بغداد/
كلية العلوم /جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة /
جامعة بغداد

لسنوات متعددة

كلية التربية  /جامعة بابل

● حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت

1

● ثاني عشر :اللغــات .
✔ العربية
✔ االنكليزية جيدة

سنة النشر

