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 :تعريفي ملخص
 رشا عبذ انًهذي يحًذ صانح انشٍباًَ/ األسى

  1977/ انًىانٍذ

  1998/سُت انتخرج 

  26/5/2001/ تارٌخ انحصىل عهى شهادة انًاجستٍر 

  3/2/2015/ تارٌخ انحصىل عهى انهقة انعهًً

  28/11/2001/  تارٌخ اول تعٍٍٍ

 يذرس/ انعُىاٌ انىظٍفً

 ياجستٍر عهىو رٌاضٍاث / انشهادة واألختصاص

 سُت 15/ يذة انخذيت 

  3/ انتشكراث 
 

 

تعط انخثزاخ انًهُيح انى اظافح كهًاخ يخرصزج ونيض فقزاخ يخرصزج. 

 

 :انذراسٍت انشهاداث
 

Ph.D. #1: 

M.Sc# .2:  2001ماجستير علوم رياضيات سنة  

B.Sc. #3:  1998بكلوريوس علوم رياضيات سنة  
 

 وانركزيى األكاديًي انجىائش
 

 

  17/4/2014 شكز وذقذيز تراريخ  

 30/10/2011شكز وذقذيز تراريخ  

 19/5/2011شكز وذقذيز تراريخ  

 26/1/2015بتاريخ  (مدرس)تهنئة من مكتب رئيس الجامعة لمناسبة الترقية لمرتبة  

 ٍ2011 َيظاٌ 21-20شهادج ذقذيزيح نهًشاركح في انًؤذًز انعهًي انثايٍ عشز نكهيح انرزتيح ي  

 ٍ21شهادج ذقذيزيح نهًشاركح في انًؤذًز انعهًي انذوني انزاتع نكهيح عهىو انحاطىب وانزياظياخ نهفرزج ي-

  2012 ذشزيٍ االول 23

  ٍ7/4/2001شهادج ذأهيهيح ذقذيزيح نهًشاركح في انذورج انرأهيهيح نرذريظيي انجايعح انًظرُصزيح نهًذج ي 

   .30/4/2001انى 
 
 

 :األكاديًيح وانرذريض انخثزج
 

#1: ٌوحصهد عهى انرزقيح أعًم في يجال انرذريض يٍ ذاريخ ذعييُي وال سند في هذا انًجال نحذ اآل 

  9/9/2013اعرثارا يٍ  (يذرص  )انعهًيح انى يزذثح 



#2 :
 

 :تذرٌسها تى انًقرراث انذراسٍت انتً
 

 انذراساث انعهٍا انذراساث األونٍت
 انتحهٍم انذانً

 حسبان التفاضل والتكامل

 انتفاضم انًتقذو

 انتحهٍم انعذدي
 

 

 

 :انجًعٍاث او انًهًُ األَتساب
 

ٌيشاركح في نجاٌ داخم قظى انزياظياخ  نجا 

 انخ... رئيض 
 

 انعهًٍت انًُشىراث

 

عهًيح تحىز  

(1)  On Fuzzy Generaliezed n_Normed Spaces and its Fuzzy Adjoint Operators 

(2) On Conjugate Space of n_normed space and fuzzy Conjugate Space of fuzzy 
n_normed space 

(1<p<∞) and its Applications on Leslie Matrix 
pL ) On the space 3) 

كرة يؤنفح 

يقاالخ 

فصىل .

 :تطىٌر انًهاراث
 

  30/4/2001 ونغايح 7/4/2001اجرياس انذورج انرأهيهيح في طزق انرذريض وانرذرية انجايعي نهفرزج يٍ . 1

  9/3/2011أجرياس دورج انحاطثاخ ألغزاض انرزقيح انعهًيح تراريخ . 2

  19/5/2011  تراريخ  IC3أجرياس دورج انحاطثاخ . 3

 2011 َيظاٌ 21-20انًشاركح في انًؤذًز انعهًي انثايٍ عشز نكهيح انرزتيح يٍ . 4

 ذشزيٍ االول 23-21انًشاركح في انًؤذًز انعهًي انذوني انزاتع نكهيح عهىو انحاطىب وانزياظياخ نهفرزج يٍ . 5

2012 .

 
 

 

 


