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  27/4/2006  قسم الرٌاضٌات  \كلٌة العلوم  \الجامعة المستنصرٌة تاريخ اول تعيين في. 

 2003 قسم الرٌاضٌات  \كلٌة العلوم  \الجامعة المستنصرٌة  البكالوريوش. 

 2008 قسم الرٌاضٌات  \كلٌة العلوم  \الجامعة المستنصرٌة  جستيرامال. 

 2017 قسم الرٌاضٌات \كلٌة العلوم  \الجامعة المستنصرٌة  ذكتوراال. 

   8/10/2012تاريخ الحصول على اخر لقب علمي مذرش في .   

 

 :الدراسية الشهادات

 

 Ph.D. #1:   الرٌاضٌات  قسم \كلٌة العلوم  \الجامعة المستنصرٌة\ 

 M.Sc. #2:   الرٌاضٌات  قسم \كلٌة العلوم  \الجامعة المستنصرٌة\   

 B.Sc. #3:    الرٌاضٌات  قسم \كلٌة العلوم  \الجامعة المستنصرٌة\ 

  
 

 الجوائس والتكريم األكاديمي

 

 0216ذير من وزير التعليم العالي شكر وتق 

  0216شكر وتقذير من العميذ 

  مشاركت في دورة 0212شكر وتقذير من العميذ(  الLatex).  

  المذة()الترقيت ضمن  0212شكر وتقذير من رئيص الجامعت. 

 0211 شكر وتقذير من وزير التعليم العالي  

  لجنت االمتحانيت( 0211شكر وتقذير من العميذ(. 

  لجنت االمتحانيت( 0210 شكر وتقذير من العميذ(. 

  (في جامعت بغذاد )مشاركت في دورة 0212شكر وتقذير من العميذ. 

  
 

 الخبرة األكاديميت والتذريص:

 

 تحلٌل عددي. 

  تفاضلٌة.معادالت 

 .معادالث تكامليت 

 معادالت تفاضلٌة جزئٌة. 

 .نظرٌة ضبابٌة 

 .برمجت خطيت 

  برمجة ماتالب. 

 برمجة حاسوب. 
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 الوقزرات الدراسية التي تن تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 مرحلة اولى\برمجة حاسوب  .1
 مرحلة ثالثة\تحليل عددي  .2
 مرحلة رابعة\نظرية معادالت تفاضلية  .3
 .رابعةمرحلة \تحليل دالي  .4
 .مرحلة رابعة\نظرية الضبابيةال .5
 مرحلة رابعة.\معادالت التكاملية .6
 مرحلة ثالثة.\برمجة خطية .7

 

 

 

 األنتساب الوهني او الجوعيات:

 

  لجنت غياباث –لجنت امتحانيت. 

 رئيص ... الخ 
 

 الونشىرات العلوية

 

 بحوث علميت. 

 1. "Approximate solution of some classes of integral Equations  Using Bernstein 

polynomials of two-variables". J. Baghdad for Sci. , Vol. 9 ,  No.2, (2012). 
 

 2. "Approximate solution of linear second kind Volterra-Freadholm integral 

Equations of two-variables". Al- Mustansiriyah J. Sci. , Vol. 23 ,  No.2, (2012). 
 

 3. "Approximate solution of linear Freadholm- Volterra integro-differential 

Equations of two-dimensional". Al- Mustansiriyah J.Basic Educ., Vol. 18 ,  No.74, 

(2012). 
 

 4. "Block by Block and Finite Difference Hybrid Method to Solve Linear and 

Nonlinear Volterra Integro-Partial Differential Equations". IISTE-Mathematical 

Theory and Modeling, Vol (4), No (2), (2014). 
 

 5. "Semiorthogonal B-Spline Wavelet for Solving 2D-Nonlinear Fredholm-

Hammerstein Integral Equations ". Journal of Advances in Mathematics, Vol (6), 

No (1), (2014) 
 
 
 



 تطىيز الوهارات:

 

 Certifications. Conferences. Workshops. 

 دورة الIC3   الجامعة المستنصرٌة.\فً مركز كلٌة العلوم 

 دورة ال TOEFL   بغذاد/  الوركاءفً مركز. 

 الجامعة المستنصرٌة. كلٌة التربٌة طرائق التدرٌس فًوحدة  التأهٌل التربوي فً دورة 

  الجامعة المستنصرٌة.\ حاسبة االلكترونٌةمركز كلٌة الفً دورة الترقٌة العلمٌة 

 دورة تدرٌبٌة على نظام الطباعة العالمً الLatex   الجامعة المستنصرٌة \قسم الرٌاضٌات\فً كلٌة العلوم.   

 جامعة بغداد. \دورة تدرٌبٌة على فهرسة الكتب فً المكتبة المركزٌة 

 لغة البرمجة ماتالب. 

   


