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  :متزوج.الحالة الزوجية 
 

 :الدراسية الشهادات

 

 5002ت انعهوو/ انجايعت انًستنصريت / قسى انرياضياث/كهي دكتوراه في عهوو انرياضياث . 

 5002/ انجايعت انًستنصريت  انرياضياث  في ياجستير عهوو . 

 2991  بكانوريوس في عهوو انرياضياث. 

,  
 

  

 المنشورات العلمية

 
 

1- On proper mappings,  ( 3(, انعذد )6يجهت جايعت بال انًجهذ)2000 ) 

2- Strong and weak forms of m-lindelof spaces       )يجهت زانكو نهعهوو انصرفت وانتطبيقيت, جايعت صالح انذين )اربيم 

3- On C-L spaces,   vol (22), No. 1 (2011)يجهت كهيت انعهوو 

4- On gkc-spaces,  vol 18 No. انجايعت انًستنصريت  –الساسيت يجهت كهيت انتربيت ا    

5- When compact sets are g-closed,   ( انعذد 3جايعت انقادسيت يجهت نعهوو انحاسوب وانرياضياث يجهذ )2011, 2.  

6- More on Mc-functions,    2012انجايعت انًستنصريت يجهت كهيت انتربيت االساسيت  

7- Weak types of L(    –spaces,  vol. (37), No. 4 (2011)  يجهت جايعت انبصرة نهعهوو 

8- On K(sc) and L(sc)-spaces,  vol. (25), No. 4 (2014) يجهت كهيت انعهوو انجايعت انًستنصريت        

9- On   –prorer mapping, vol. (25), No. 4 (2014) يجهت كهيت انعهوو انجايعت انًستنصريت      

10- On m- light mapping,  vol. (27), No. 3 (2016)  انًستنصريت انجايعت انعهوو كهيت يجهت       

11- On Ss- compact functions, vol. (27), No. 3 (2016)  انًستنصريت انجايعت انعهوو كهيت يجهت     

12- On  -compact functions, international journal of mathematical Archive 5(11) 2014 

13- Certain types of m-compact functions,   (2017)  انًستنصريت انجايعت انعهوو كهيت يجهت     

14- Some types of m-compact functions, vol. (25), No. 4 (2014)  انًستنصريت انجايعت انعهوو كهيت يجهت    

15- On g, g*, g**- compact functions,  Journal of al-Nahrain university, vol. (13) , No.(2), (2010)     

 

 تطويز المهارات:

 

 المؤتمزات:

  9002انفرنسي االول/كهيت انعهوو/ جايعت صالح انذين/ اربيم –يؤتًر انرياضياث انعراقي . 

  5022يؤتًر انرياضياث انذوني االول/ جايعت انبصرة/ انعراق. 

  5022يؤتًر كهيت انعهوو انجايعت انًستنصريت انتاسع. 

  5022انثاني /جايعت انبصرة /انعراق يؤتًر انرياضياث انذوني 


