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 2/4/2002 شهادج اخز علً الحصىل تاريخ

 90/9112/ 91: تعييي اول تاريخ

 

 انًهنيت انخبراث بعض انى اضافت يختصرة فقراث ونيش يختصرة كهًاث. 

 

 :الدراسيح الشهاداخ

 1992انًضتنصريت كهيت انعهىو / قضى انرياضياث  بكانىريىس انجايعت  -1

 1991قضى انياضياث  –كهيت انعهىو  –انجايعت انًضتنصريت  –بهىجيياجضتير ت -2

 2002قضى انرياضياث  –كهيت انعهىو  –انجايعت انًضتنصريت  –انتحهيم انذاني دكتىراه -3
 

 األكاديًي وانتكريى انجىائز

                          :                                                                            والتقدير الشكر كتب

 . المستنصرٌة الجامعة رئٌس من وتقدٌر شكر كتب أربع -1

 . العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر من وتقدٌر شكر كتابٌن -2

 0 المستنصرٌة الجامعة – العلوم كلٌة عمٌد من وتقدٌر شكر كتابٌن -3

-9 للمدة للكلٌة السادس العلمً المؤتمر فً للمشاركة المستنصرٌة الجامعة -العلوم كلٌة عمادة من تقدٌرٌة شهادة -4

 .2010 شباط 10

 بتارٌخ بغداد فً والمنعقد العاشر العلمً المؤتمر اعمال فً للمشاركة الجامعة الرافدٌن كلٌة من تقدٌرٌة شهادة -5

 .2009 الثانً تشرٌن 21

 السادس العلمً المؤتمر انجاح فً المتمٌزة للجهود المستنصرٌة الجامعة – العلوم كلٌة عمادة من تقدٌرٌة شهادة -6

 .2010 شباط 10-9 للمدة للكلٌة

                                                                                             :كباحث بها المشاركة المؤتمرات

 2001 المستنصرٌة الجامعة– العلوم لكلٌة الخامس العلمً المؤتمر -1

 2010 المستنصرٌة الجامعة– العلوم لكلٌة السادس العلمً المؤتمر -2

 



 

 :وانتذريش األكاديًيت انخبرة

                                                                                             :بها عملت التي الجامعات

                                                 االن غاٌة الى1992 الرٌاضٌات قسم – العلوم كلٌة – المستنصرٌة الجامعة-1

 

                                            :اعاله المذكورى بالجامعات التدريس سنوات خالل بتدريسها قمت التي المواد

 -تحلٌل دالً  –حسبان تفاضل و تكامل متقدم  –هندسة اقلٌدٌة  –هندسة تفاضلٌة  –تبلوجً  -والتكامل التفاضل حسبان

.                                                  المنتهٌة -الخطً الجبر–المتقطعة الهٌاكل –برمجة  

 
 

 :تدريسها تن التي الدراسيح الوقزراخ
 

األوليح الدراساخ العليا الدراساخ   

هندسة  –تبلوجً  -والتكامل التفاضل حسبان

حسبان تفاضل و  –هندسة اقلٌدٌة  –تفاضلٌة 

 الهٌاكل –برمجة -تحلٌل دالً  –تكامل متقدم 

 .                                                 المنتهٌة -الخطً الجبر –المتقطعة

 

 

 

 :الجوعياخ او الوهٌي األًتساب

 

 ٌنجا  : 

  ايتحانيت نجنت عضى -1

  قضى يجهش عضى -2
 اجتًاعيت نجنت عضى -3

 عضى نجنت ينح انطهبت  -4
 انرابعت انًرحهت يشاريع يناقشت نجاٌ في عضى -5
  انًاجضتير انعهيا انذراصاث طالب يناقشت نجاٌ في عضى -6
 انذكتىراه واطاريح انًاجضتير رصائم اصتالل نجاٌ في عضى -7
  انًحهيت انعهًيت انًجالث نكافت انعهًيت االبحاث تقييى في عضى -8

 

 العلويح الوٌشىراخ

 
.  

   -: المنشورة:  المنجزة البحوث

1- Super cyclic and Cyclic Sequences of operators. 

2- Quisi cyclic phenomena of operators on Quisi Banach Spaces. 

3- Dynamics and Chaotic of Polynomials on Quisi Banach Spaces  



                                                                                      

 :الوهاراخ تطىيز

 

:                                                                                                                     الدورات  

 المستنصرٌة الجامعة – االلكترونٌة الحاسبة مركز فً المقامة عشر الثالثة العلمٌة الترقٌة ألغراض الحاسبات دورة -1

 .12/12/2010 ولغاٌة 5/12/2010 من للفترة

 فً االستشاري المكتب فً 2002 نٌسان 25 -1 من للفترة أقٌمت والتً الحاسوب استخدام فً( 34) التاهٌلٌة الدورة -2

 .                                                                                          المستنصرٌة الجامعة – العلوم كلٌة

 الجامعة فً الثانً أالمتحانً المركز فً جرى والذي الحٌة األجنبٌة باللغات الكفاءة امتحان فً النجاح وثٌقة -3

                                        .                                      المستنصرٌة

 تقدٌرٌة ألجتٌاز دورة الحاسوب بالغة الباسكال المقامة فً قسم الرٌاضٌات لسنة .  شهادة -4

                                                                                  االنكلٌزٌة اللغه ,العربٌة اللغة: تجيدها التي اللغة

 BASIC, Q-BASIC,FORTRAN-77 : تجيدها التي الثزاهج


