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 6791تاريخ انًيالد:   

 ذادعُىاٌ انطكٍ :بغ 

 يتسوجت انحانت االجتًاعيت: 

 3عذد االوالد:  

 انعُىاٌ انىظيفي: تذريطي

 انهقب انعهًي: يذرش

 33/6/3003تعييٍ:   تاريخ اول

 

 :الدراسية الشهادات

 

 ماجستٌر علوم فً الرٌاضٌات
 قسم الرٌاضٌات -كلٌة العلوم-ستنصرٌةمالجهة المانحة/الجامعة ال
  3003تارٌخ الحصول علٌها/ 

 بكالورٌوس علوم فً الرٌاضٌات
 قسم الرٌاضٌات-كلٌة العلوم-الجهة المانحة/الجامعة المستنصرٌة

 6771علٌها/تارٌخ الحصول 

   
 

 انجىائس وانتكريى األكاديًي

 

 6-3063-رئٌس قسم الرٌاضٌات-شكر وتقدٌر 

 3-3062- رئٌس الجامعة-شكر وتقدٌر 

 انىزير-شكروتقدٌر 

  3066-كهيت انًُصىر انجايعت-شهادة تقذيريت 
  

 انخبرة األكاديًيت وانتذريص:

 تدرٌس مواد التحلٌل العددي النظري والعملً
 الحاسوب النظري والعملًمواضٌع فً 

 حسبان التفاضل والتكامل
 تحلٌل رٌاضً

 االكادٌمً االرشاد
 تخرجاالشراف على بحوث ال

 لجنة غٌابات
 لجنة امتحانٌة

   

 الوقررات الدراسية التي تن تدريسها:
     

 الدراسات العليا الدراسات األولية

   تحلٌل عددي نظري وعملً-1

لًموالعمواضٌع فً الحاسوب النظري -2  

حسبان التفاضل والتكامل-3  

 



تحلٌل رٌاضً-4  

تخرجاالشراف على بحوث ال-5   

االكادٌمً رشاداال-6  

 

 األنتساب الوهني او الجوعيات:

 

 

 ٌانهجا 

 6-نجُت ايتحاَيت 

 3-نجُت غياباث 

 3-ً9-1التاسع لكلٌة العلوم لقسمً الرٌاضٌات والحاسبات والذي عقد فً  عضوا فً لجنة اعداد القاعات وتهٌئتها لغرض اعمال المؤتمرالعلم 

 3063ماٌس 

 
 

 الونشىرات العلوية

 

 1-Numerical treatment of non-linear volterra integral equation of the first kind by spline functions 

 National  Journal of Mathematics  Vol.1,No.1,2002,pp.59-66 

 2-Estimation of the Frequency Postulate for non-Linear Sequences Generated from Complement Product and 
Shrinking Generators 

 AL-Mansour journal/No.17/Special  lssue  2012 

 3-Optimize TSP using Ant Colony system using Java 

 Madenat al-elem journal/Vol .5,No.1,2013 
 
  

 تطىير الوهارات:

 

 6- 31/7/3006-32الجامعة المستنصرٌة للفترة من –المشاركة فً بحث فً المؤتمر القطري االول لعلوم الرٌاضٌات المنعقد فً كلٌة العلوم  

 3-3066تشرٌن الثانً  30-67فً كلٌة المنصور الجامعة للمدة من  المشاركة فً بحث فً المؤتمر العلمً الحادي عشرالمنعقد 

 3- عايم تاثير انًجالث انعهًيت ويحرر انُصىص(انًشاركت في انُذوة انعهًيت انًىضىيتLATEX ) وانًقايت في قطى انرياضياث/كهيت

 1/3/3062انعهىو/انجايعت انًطتُصريت ورنك في يىو االحذ انًىافق 

 2-ة التعلٌمٌة حول اللوحة الذكٌة التفاعلٌة واستخداماتها فً خدمة المجتمع التعلٌم المقامة فً قسم الرٌاضٌات/كلٌة المشاركة فً المحاضر

 61/66/3062العلوم/الجامعة المستنصرٌة فً ٌوم الثالثاء الموافق 

  انحصىل عهى شهادةIC3  


