
    

  Curriculum Vitae   سيرة ذاتية                                   

                                                    Ihsan Mzhr Rasheed   العبايجي حسون إحسان مزهر رشيداالسم: 

  عية: متزوجالحالة االجتما       29/12/1966 مكان وسنة الميالد: بغداد   الجنسية: عراقي           
  5/6/1996المؤهل ومكان وسنة الحصول عليه: ماجستير رياضيات تطبيقية، جامعة اليرموك/ كلية العلوم/األردن 

  1988ابن الهيثم  –بكلوريوس رياضيات، جامعة بغداد / كلية التربية                                      
  كوتا العددية-لطرائق رانك عنوان رسالة الماجستير: حول االستقرارية الجبرية

   1/7/2009تاريخ الحصول عليه:         اللقب العلمي الحالي: مدرس 
  جامعة بغداد  /بن الهيثما ) مساعد تدريسي في كلية التربية1992- 1989سنوات ( 3سنوات الخبرة: 

  معة درنة،) خبرة تدريسية في المركز العالي للمهن الشاملة درنة، وجا2006- 1996سنوات ( 10     
  2006- 2003ليبيا. رئيس قسم الحاسوب / المركز العالي للمهن الشاملة درنة - ومعهد إعداد المعلمين درنة    
  ) مقرر قسم الرياضيات،2008  -  2007، () جامعة كربالء كلية التربية      - 2006(  

  رونية بجامعة كربالء.) مدير مركز الحاسبة اإللكت20/11/2011 – 10/9/2008(                    
  2002. نظام محوسب لمكتب الدراسة واالمتحانات في المركز العالي للمهن الشاملة درنة 1اإلنجازات العملية: 
  2004. نظام محوسب لمكتبة المركز العالي للمهن الشاملة درنة 2                   
  2006ركز العالي للمهن الشاملة درنة . نظام محوسب لقسم الشؤون المالية بالم3                   
  ونفس النظام يعمل  2007. نظام محوسب لقسم علوم الحياة كلية التربية جامعة كربالء 4                   

  .وبعض كليات الجامعة حاليًا في كلية التربية/ جامعة كربالء                        
  أماكن الدراسة والعمل: 

  قسم الرياضيات (فترة دراسة البكلوريوس في الرياضيات)  –جامعة بغداد كلية التربية  1988 – 1984 - 1
  جامعة بغداد حيث ساعدُت   –كلية التربية  -عملُت مساعد تدريسي في قسم الرياضيات   1992 – 1989 - 2

  ل ، الجبر المجرد.بتدريس المقررات التالية: الجبر الخطي ، التفاضل والتكام                      

  دراسة الماجستير في الرياضيات التطبيقية)(قسم الرياضيات  –كلية العلوم  –جامعة اليرموك  1996 – 1992  -3

  .عملُت كعضو هيئة تدريس في المركز العالي للمهن الشاملة درنة و في جامعة درنة 2006 – 1996 - 4
صرية / كلية العلوم / قسم الحاسبات، ثم االنتقال إلى تنلمسفي الجامعة ا 22/12/2005إعادة التعيين في       

  30/8/2006جامعة كربالء في 
  جامعة كربالء كلية التربية قسم علوم الحياة.  2007 -  2006 - 5
  مقرر قسم الرياضيات كلية التربية جامعة كربالء   2008 -  2007  -6
            رونية بالجامعة.مدير مركز الحاسبة اإللكت  20/11/2011 – 10/9/2008 -7
  طالب دكتوراه رياضيات في قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة بغداد.    -  2011 -8

  المقررات التي قمُت بتدريسها: 
،  6، الرسم بالحاسوب ، بحوث العمليات، البرمجة بلغة بيسك المرئيُنظم ديناميكية، التحليل العددي، أساسيات البرمجة     

، المعادالت نظرية األتمتة (آلية المعلومات) ، قواعد البيانات، تراكيب البيانات ، NET.غة بيسك المرئي البرمجة بل
 07706000106 رقم الهاتف:   IhsanMRasheed@Yahoo.comعنوان البريد اإللكتروني:  . ، مبادئ الحاسوبالتفاضلية



    

     /https://sites.google.com/site/ihsanmrasheed  موقع انترنت    


