
 

 

 

 

 

 

 

 تالزاحُ ةالضُش
 

 

 

 

  ركشي عبذ اللطُف أبشاهُن صاصن:  ـن ـــــــــاالصــ

 23/9/1974: حاسَخ الوُـالد 

 غُش هخزوصت الحالت الزوصُت :

 هضلوت  :   الذَـــــــــــاًت

         )هعادالث)هعادالث حكاهلُت حباطؤَت((الخطبُقُت الشَاضُاث:     صــالخـخـص

  سَضُتحذ:      تــــــالىظُف

 هاصضخُشالذسصت العلوُت :

  اللقب العلوٍ:هذسس

                    م للبٌاث/قضن الشَاضُاثىصاهعت بغذاد/كلُت العل:   عٌىاى العول

 yahoo.com @Thekra.Latiff كخشوًٍ :البشَذ إالل

 .أوالً : الوؤهالث العلوُت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 30/6/1996 التربٌة للبنات بغداد

 27/10/2001 التربٌة ابن الهٌثم بغداد الماجستٌر
 
 
 
 الى -الفترة هن  الجهت الىظيفت ث 

 للبناث قسن الرياضياث/كليت التربيت م.باحذ 1

 للبٌاثلل

1997-2002 

 2006-2002 لبناثالعلىم لقسن الرياضياث/كليت  حذسَضُت بلقب هذسس هضاعذ 2

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 راًُاً : الخذسس الىظُفٍ . 

 

 رالزاً : الخذسَش الضاهعٍ . 

 الى -هن الفترة   الجاهعت )الوعهد / الكليت(  الجهت ث

 2002-1997 بغداد كلُت الخشبُت للبٌاث صابقا 1

 -2002 بغداد كلُت العلىم للبٌاث 2

 

 ساث الذساصُت الخً قوج بخذسَضها.سابعاً : الوقش 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011و2010-2009 المعادالت التكاملٌة الرٌاضٌات 1

 2017و

2 
 الرٌاضٌات

 2010-2009 المعادالت التفاضلٌة األعتٌادٌة

2014-2016 

2019-2020 

 

 

 2009-1997 تارٌخ الرٌاضٌات الرٌاضٌات 3

 2007-2003 ت المنتهٌةالرٌاضٌا الرٌاضٌات 4

 2004-2002 حاسبات الرٌاضٌات 5

2019-2020 

 

 

 

 

 2004-2002 التفاضل والتكامل الفٌزٌاء 6

 2003-2002 التفاضل والتكامل الكٌمٌاء 7

 1998-1997 حاسبات الكٌمٌاء 8

 -2006 قسن الرياضياث/كليت العلىم للبناث ضُت بلقب هذسس حذسَ 3



 

 

 

 

 

 

 

 2013-2011 التفاضل والتكامل الرٌاضٌات 9

 2019-2017و2016 تفاضل وتكامل متقدم الرٌاضٌات 10

 

 الخٍ شاسك فُها.العلوُت والٌذواث الوؤحوشاث : خاهضا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة العلوم للبنات 2008 الندوة السنوٌة للقسم 1

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة العلوم للبنات 2009 الندوة السنوٌة للقسم 2

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة العلوم للبنات 2010 السنوٌة للقسمالندوة  3

 لجنة تحضٌرٌة كلٌة العلوم للبنات 2012 الندوة السنوٌة للقسم 4

 

 

أو تطوٌر : المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع سابعا 

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 كلٌة التربٌة األساسٌة-مجلة الفتح Rieszتقارب التكامل الكسري ل 1

 جامعة دٌالى

 

 

 

2005 

 كلٌة العلوم للبنات-مجلة أم سلمى حل المعادالت التكاملٌة التباطؤٌة بأستخدام طرق التغاٌر 2

 جامعة بغداد

 

2006  

 األساسٌة كلٌة التربٌة-مجلة الفتح الحل العددي لمعادالت فولتٌرا التكاملٌة التباطؤٌة بأستخدام طرق البلوك 3

 جامعة دٌالى

2008 

 كلٌة العلوم للبنات-مجلة أم سلمى تطبٌك عن المعادالت التكاملٌة التباطؤٌة فً النمو السكانً 4

 جامعة بغداد

2009 

حل المعادالت التكاملٌة التباطؤٌة الخطٌة ذات المشتقات الكسرٌة  5

 بأستخدام طرق التغاٌر

مجلة الكوفة للرٌاضٌات وعلوم 

كلٌة الرٌاضٌات وعلوم -الحاسبات

 جامعة الكوفة-الحاسوب

2010 

 

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2007-2006 كلٌة العلوم للبنات شكر وتقدٌر 1

 2007-2006 كلٌة العلوم للبنات شكر وتقدٌر 2

 2008-2007 كلٌة العلوم للبنات شكر وتقدٌر 3

 2009 كلٌة العلوم للبنات شكر وتقدٌر 4

 2011 التعلٌم العالً والبحث العلمً وزارة شكش وحقذَش 5

 2014-2013 كلٌة العلوم للبنات شكش وحقذَش 6

2014-2015 

 2018-2017 كلٌة العلوم للبنات شكش وحقذَش 7

2018-2019 

 كتب شكر( 3)

 

 . اتــشر :اللغاع 

 اللغت العربيت             

 )اللغت األنكليزيت)قرأة وكتابت             

  

 اللضاى

 2019-2017, 2015-2013 ,2013-2012 , 2008-2003هن*اللجنت األهتحانيت:

 2018-2016, 2015-2001لضٌت هضلش القضن هي *

 )لعذة صٌىاث(*لضٌت األسشاد الخشبىٌ

 (2019-2016وهضؤولت لضٌت االسشاد الخشبىٌ)      

 )لعذة صٌىاث(*لضٌت األقضام الذاخلُت

 2020-2019, 2011-2010*هضؤولت هكخبت القضن للعام 

 )لعذة صٌىاث( *هقشسة هشاسَع بحىد الخخشس

 



 

 

 

 

 

 

 

 * عضى لضٌت بحىد الخخشس)لعذة صٌىاث بالقضن واللضٌت الوشكزَت هشة واحذة(          

 *لضٌت الغُاباث    

 للٌذوة الضٌىَت بالقضن)لعذة صٌىاث( * عضى لضٌت ححضُشَت         

 * لضٌت اصخواعُت)لعذة صٌىاث(         

 * لضٌت صُاًت الوباًٍ        

 * لضٌت فخح وححلُل  العشوض)فشعُت,وهشكزَت(        

 * عذة لضاى لخحذَذ الوٌاهش         

 * لضٌت الخصٌُف الىطٌٍ        

 لضاى الوؤقخت.باالضافت الً العذَذ هي ال                

 

 الوٌاصب األداسَت

 2008-2003*هقشسة قضن الشَاضُاث هي 

 

 

 

 

   


