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 المعلومات الشخصیة
 عبداهللا البرامابراهیم عبدالغني ابراهیم  االسم �
 ١٩٧١كانون األول  ١٩ الموالید �
 الموصلنینوى /  مكان الوالدة �
 ذكر الجنس �
 عراقي الجنسیة �
 متزوج الحالة الزوجیة �
 ٤ عدد األطفال �
 ٠٧٧٠١٧٩٦٥٥٨ رقم الهاتف الجّوال �

 

 المعلومات األكادیمیة
 مدرس اللقب العلمي �
 للعلوم الصرفة، جامعة الموصل قسم علوم الحاسوب، كلیة التربیة القسم العلمي �
 طرائق تدریس التخصص العام �
  طرائق تدریس الریاضیات التخصص الدقیق �
  ibrahim.albaram@uomosul.edu.iq البرید األلكتروني �

   :Ibrahim AlbramResearchGate بوابة البحث العلمي �

   العلميالباحث  �
� ORCID  

 

 التحصیل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة/ جامعة الموصل/  طرائق تدریس الریاضیات ٢٠١٦ دكتوراه �
 العراق



مناهج الریاضیات وأسالیب  ٢٠٠٢ ١ف ماجستیر �
  تدریسها

 كلیة التربیة/ جامعة الیرموك/ األردن

 كلیة التربیة/جامعة الموصل/العراق ریاضیات حاسبات/ ١٩٩٤ بكالوریوس �
 

 األلقاب العلمیة
 ٢٠٠٢مدرس مساعد/  اللقب العلمي �
 ٢٠١٧مدرس/  اللقب العلمي �

 

 الخبرات العلمیة واإلداریة
 قسم علوم الحاسوب/ كلیة التربیة/ جامعة الموصل ٢٠٠٦-٢٠٠٢ مقرر قسم �
رئیس وعضو لجنة  �

 امتحانیة
 قسم علوم الحاسوب/ كلیة التربیة/ جامعة الموصل االن لحد-٢٠٠٢

 

 األنشطة التدریسیة
 البرمجة بلغة باسكال �
 البرمجة بلغة بیسك �
 المرئیةالبرمجة  �
 هیاكل متقطعة �
 منهج بحث �
 االحصاء الوصفي �
 االحصاء االستداللي �
 طرائق تدریس �
 التطبیقات والتربیة العملیة �

 

 العلیااإلشراف على طلبة الدراسات 
 عدد الطالب الماجستیر �
 عدد الطالب الدكتوراه �

 

 البحوث المنشورة
 تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

  
 

 الكتب المؤلفة



  ١كتاب  �
 ٢كتاب  �

 تسلسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
  
 

 المؤتمرات والندوات العلمیة
  السنة مؤتمر، مكان االنعقاد، �
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة �

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 النشاطات العلمیة األخرى
 دورة أبرز أنواع التفكیر التي تفید في تدریس مادة الحاسوب �
  GoogleClassroomدورة طرق إعداد االمتحان االلكتروني وتصحیحه عبر منصة  �
  التأهیلیةالدورات  �
�  

 

 عضویة الجمعیات
  عضو في الجمعیة الخیریة اآلشوریة �
�  

 

 كتب الشكر
 لدي العدید من كتب الشكر من السید رئیس الجامعة والسید العمید �
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