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 بان صباح اسماعيلم. أ. :  ـم ـــــــــاالســ

          7691 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة          الحالة الزوجية :

          3 عـــــدد األوالد  :

 مسلمة        :   الديـــــــــــانة

         فلك /معالجة الصور بالكمبيوتر:     صــالتـخـص

   تدريسي:       ةالوظيف

         مساعد ذأستاا  الدرجة العلمية :

             جامعة بغداد/ كلية العلوم/ قسم الفلك والفضاء:    عنوان العمل

   العمل   :         هاتف

    >7>70;89789:      الهاتف النقال

 bansabah67@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 

 الصورة 



 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس

 

 9779 العلوم جامعة بغداد

 <977 العلوم جامعة بغداد الماجستير

 

 

   

 

 

 

 

   

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلٌة(  الجهة ت

 9777-9707 جامعة بغداد/ قسم الفٌزٌاء كلٌة العلوم 1

 لحد اآلن -9777 والفضاء  لكجامعة بغداد/ قسم الف كلٌة العلوم 2

 قمت بتدريسها. التيرابعاً : المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

مختبر  مختبر المواد الصلبة و مختبر الفٌزٌاء العامة ومختبر الذرٌة قسم الفٌزٌاء 9

 البصرٌات

9707-

مختبر ك و مختبر الكهربائٌة مختبر المواد الصلبة ومختبر المٌكانٌ قسم الفٌزٌاء : >977

 االلكترونٌات

 

 

 

 

977<-

-9777 مختبر المٌكانٌك ومختبر الحاسبات قسم الفلك ; 9779

-;88: مختبر التحلٌل العددي ومختبر الحاسبات قسم الفلك > ;88:

-<88: برمجة الحاسبة بلغة البٌسك السرٌع عملً  قسم الفلك = <88:

-898: برمجة الحاسبة بلغة البٌسك السرٌع وبلغة فجوال بٌسك عملً قسم الفلك  < 898:

:89< 

 الى -الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 9777-9707 قسم الفٌزٌاء م. فٌزٌاوي 9

 887:-9777 قسم الفلك والفضاء مدرس مساعد :

 >89:-887: ك والفضاءقسم الفل مدرس ;

 لحد االن قسم الفلك والفضاء أستاذ مساعد >



وقسم  قسم الفلك 9

  االستشعار 

الحاسوب وبرمجة الحاسبة بلغة البٌسك السرٌع وبلغة فجوال بٌسك 

 عملً

:89=-

:899 0 

 

قسم قسم الفلك و
 اإلحٌائٌة التقنٌات

 وقسم علوم الحٌاة 

 لحد اآلن ساسٌات الحاسوب وبرمجة الحاسبة ا

 

 . االخرى ابعا : األنشطة العلمية ر 

 خارج الكلية داخل الكلية

 شهادة اٌزودورة  محاضرات الموسم الثقافً 

 مشاركة فً مناظرة علمٌة إعداد النشرة الدورٌة لقسم الفلك والفضاء

 زٌارات مٌدانٌة شهادة -دورة طرائق التدرٌس

 -رقٌات العلمٌة مركز الحاسبة االلكترونٌة دورة الت

 شهادة

 المنتدى العربً للتنمٌة البشرٌة

دورة تطوٌر المهارات الطباعة وحدة اإلعالم 

 شهادة -والمعلوماتٌة

دبلوم البرمجة اللغوٌة العصبٌة 

NLP 
  

  شهادة -دورة المهارات القٌادٌة

  شهادة -دورة دبلوم البرمجة اللغوٌة العصبٌة

  اركات فً احتفالٌات خسوف القمرمش

  مشاركات فً مهرجان اللغة العربٌة

  

 

أو ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . تطوير التعليم

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 لجنة الجرد الفرعٌة للمواد التالفة 

 ٌة لقسم الفلك والفضاء فً الكلٌة  إعداد النشرة الدور لجنة 

  الفلكقسم جرد الفرعٌة فً اللجنة   

  لجنة جرد موجودات أقسام الكلٌة 

  تقبال طلبة المرحلة األولىاسلجة 



 لجنة متابعة مهرجان بغداد 

 لجان الضمان وجودة األداء 

 لجان اعتمادٌة المختبرات 

  اإلعالم فً قسم الفلكلجنة 

 لجنة اإلرشاد التربوي 

 متابعة طلبة الماجستٌر لجنة 

 لجنة مناقشة طلبة المشارٌع 

  لجان االستالل 

 طلبة الماجستٌر لجنة متابعة 

 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة 

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 >89: رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر

 =89: رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر

 

 


