
 
 الديرة العمسية والذاتية

 ))الديرة الذاتية((
  محسهد ضياء جاسم أحسد العاني :الرباعي والمقب  االسم

 
 .11/5/2014مدرس السرتبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا : 

 . الرياضياتاألساسية / قدم  جامعة السهصل / كمية التربيةمكان العسل : 
 

    +Oفريمة الدم :             ذكرالجشس :     .    (  5 ) :  والداأل عدد         متزوجالحالة االجتساعية : 
   

       1194السهصل  الهالدة :محل وتاريخ 
  عراقي الجشدية :

   السهصل / مهصل الجديدةعشهان الدكن الحالي : 
 mahoodalani@yahoo.com البريد االلكتروني : 

 ))الديرة العمسية((
 سية:يكاداأل الت : السؤى أوال

 البمد   الجامعة          الكمية          سشة التخرج الذيادة       ت 
 العراق السهصل التربية 1119 البكالهريهس   1
 العراق السهصل التربية 2000 الساجدتير  2
 روسيا االتحادية فارونيش الحكهمية عمهم الرياضيات والفيزياء 2012 الدكتهراه  3

 
 

 والتدريدية: األكاديسية: الخبرة ثانيا 
 . ( 20 )تدريس مادة 
 
 :السذاركات العمسية 
سنشة تدريدنية فني منهاد الرياضنيات والحاسنهت السختمفنة لبمبنة البكنالهريهس فني  81خبرة  -

     العديد من الجامعات العراقية والعربية.

 االشراف عمى بحهث التخرج لبمبة الرف الرابع.  -

 الرابع في مجال التدريب السيداني )التببيق أو التربية العسمية(.االشراف عمى طمبة الرف  -

 السذاركة في العديد من السؤتسرات العمسية الدولية والسحمية. -

 السذاركة في العديد من الشدوات العمسية وورش العسل الدولية والسحمية. -

 ذات خلفية بيضاء



 2 

فني معينند  عزنه لجشنة اعنداد السشناىل والسقنرات الدراسننية عنن قدنم الرياضنيات والحاسنهت -
 في ليبيا.  3002افريقيا 

عزنننه لجشنننة اعنننداد السشننناىل والسقنننرات الدراسنننية عنننن قدنننم الرياضنننيات فننني كمينننة التربينننة  -
 في بغداد.  3082االساسية 

مدؤول عنن ضنسان الجنهدة واالداء الجنامعي لقدنم الرياضنيات فني كمينة التربينة االساسنية  -
 .   3087-3002لمفترة 

-  

  : اإلدارية: الخبرة ثالثا
مدنننؤول عنننن ضنننسان الجنننهدة واالداء الجنننامعي لقدنننم الرياضنننيات فننني كمينننة التربينننة  -8

   .   3087-3002االساسية لمفترة 

 .المجشة العمسية لمقدم عزه  -2
 

 . : البحهث العمسية ) السشذهرة وغير السشذهرة (رابعا 
 ( بحهث . 11 ) -
 

 وقيد الشذر الكتب السشذهرة:  خامدا
- (   ) 

 واإلداريةالمجان العمسية سادسا : 
 ية في قدم الرياضيات .المجشة العمس  

 . ضسان الجهدة واالداء الجامعي لقدم الرياضياتلجشة 
 لقدم الرياضياتلجشة اختبار القبهل لمرف االول 

 لقدم الرياضياتلجشة االرشاد التربهي 
 : الدورات التبهيرية سابعا

 لثقافية.( من الدورات التدريبية والتبهيرية في السجاالت التربهية والعمسية وا10اكثر من )
 

  
 

 : التذكرات والتقدير ثامشا
 ومن جيات مختمفة . من كتب الذكر والتقدير لشذاطاتو في الكميةكتات ( 30ما يقارت ) حرل عمى    

 


