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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 كميةعموم الحاسوب والرياضيات /  رياضيات حاسوبية 2021 دكتوراه 
 جامعة الموصل/ الموصل     

 كميةالتربية/جامعةالموصل/ الموصل رياضيات 2000 ماجستير 
 جامعة الموصل/الموصل العموم/كمية رياضيات 1994 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 6/2/2006 مدرس مساعد 
 8/10/2009 مدرس 
 15/1/3013 استاذ مساعد 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 جامعة الموصل/كمية التربية لمعموم الصرفة/قسم الرياضيات 2014-2013 عضوالمجنةاالمتحانية 

 
 قسم الرياضياتجامعة الموصل/كمية التربية لمعموم الصرفة 2021 – 2006 تدريسية/ 

 
  التربية عضو لجنة

 الميدانية
2012-2013 

 
 جامعة الموصل/كمية التربية لمعموم الصرفة/قسم الرياضيات

  عضو لجنة التربية
 الميدانية

 جامعة الموصل/كمية التربية لمعموم الصرفة/قسم الرياضيات 2017-2018

 

 األنشطة التدريسية
  االنسانية/المرحمة االولى لمعموم البرمجة/كمية التربية 
 البرمجة/كمية التربية لمعموم الصرفة/المرحمة االولى 
 البرمجة /كمية التربية لمعموم الصرفة/المرحمة الرابعة 
 الرياضيات العامة/كمية التربية لمعموم الصرفة /المرحمة الثانية 
 المعادالت التفاضمية الجزئية/كمية التربية لمعموم الصرفة/المرحمة الثالثة 
  التربية لمعموم الصرفة/المرحمة االولىالجبر الخطي/كمية 



 التحميل العقدي/كمية التربية لمعموم الصرفة /المرحمة الرابعة 
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 اليوجد الماجستير 
 اليوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 1 ) 2002//مجمة التربية والعممستيمتجس–وجودالحل ووحدانيتو لمعادلة تكاممية معينة ذات تكامل ريمان. 

 \2)Solvability conditions for certain boundary value problem with small 
parameter/2003/ مجمةالتربية والعمم.  . 

 3)Solvability conditions for a system of nonhomogenous differential equations of the 
first kind/2008/مجمة التربية والعمم 

 4)Existence and uniqueness of a solutions for certain nonlinear mixed type integral 
and integro –differential equation/2012/مجمة الرافدين لعموم الحاسوب والرياضيات 

 5 )2009//مجمة التربية والعمماستخدام طريقة التشويش اليجاد شرط الحل لمسألة قيم حدودية خاصة. 
 6) Existence of a solution of a certain Volterra-Fredholm integro differential 

equations/2012/مجمة التربية والعمم 
 7)On solutions of a quadratic integral equation of Urysohn type /2014/مجمة التربية والعمم 
 8)Integral operator of mixed type of nonlinear integral equation/2018/مجمة التربية والعمم 
 9)Solving systems of nonlinear Volterra integral equations by combined Sumudu 

transform –Adomian decomposition method/2021/Iraqi Journal of Science 
 تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

 
 

 الكتب المؤلفة
 اليوجد 

 تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
المؤتمر العممي الدولي السابع لجمعية الخوارزمي العراقية بالتعاون مع المعيد التقني الموصل/الجامعة التقنية  .1



 2021/الشمالية
2. 1st Samarra International conference for pure and applied Sciences/2021 

 
3. 1st International Conferences of Advanced Research in Pure and Applied 

Science/2021 
 

 2013المؤتمر العممي السادس لكمية عموم الحاسوب والرياضيات / .4
 

 النشاطات العممية األخرى
  التطويريةالدورات 
  قسم الرياضيات/كمية التربية لمعموم  5/12/2012-4دورة بعنوان مهارات البحث العممي لمرياضيين

 الصرفة/جامعة الموصل
  قسم  14/11/2012-13دورة بعنوان االسموب العممي لكتابة االبحاث والتقارير العممية في مجال الرياضيات

 الموصل. الرياضيات/كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة
  قسم  23/10/2012-22دورة بعنوان التقنيات الذكية واثارها في جودة البحوث العممية باستخدام البرامج الحديثة

قسم المغة العربية/كمية 2011الرياضيات/كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل. دورة سالمة المغة العربية 
 التربية لمعموم االنسانية/جامعة الموصل

 جامعة الموصل/كمية االداب. 2011كفاءة المغة االنكميزية  دورة 
  جامعة الموصل/مركز الحاسبة االلكترونية 2011دورة كفاءة الحاسوب 
  جامعة الموصل /مركز طرائق التدريس والتعميم المستمر 2001دورة طرائق تدريس لغرض الترقية العممية 
  جامعة الموصل /كميةالتربية/قسم   11/2012/ 6-5ق( لمفترة )البنية ,الهندسة, التطبيدورة بعنوان الرياضيات

 الرياضيات
  جامعة الموصل كمية التربية لمبنات 2012/ 3/12-1دورة في ادوات البحث العممي في العصر الرقمي لمفترة 
  دورة في كشف االستالل واالنتحال لمرسائل والبحوث العممية باستخدام برنامج الTurnitin  جامعة الموصل كمية

 2020عموم الحاسوب والرياضيات /
  ورشة الكترونية بعنوان واقع التعميم االلكتروني في ظل ازمة كورونا/ جامعة الموصل /كمية التربية لمعموم

 2020االنسانية/ 
  /2020جامعة الحمدانية/ ورشة العمل التدريبية استمارات كوكل واستخدامها بالتعميم االلكتروني 
 2020ة الكترونية التسويق االلكتروني /جامعة كربالء/ورش 
 /2020ورشة العمل االلكترونية رصانة التعميم وكفاءة المخرجات / جامعة الموصل/كمية التربية لمبنات 



  
 الدورات التأهيمية 

  
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
  2013وزير التعميم العالي والبحث العممي /د.عمي محمد االديب/ منشكر وتقدير. 
 / 2014شكر وتقدير من رئيس الجامعة /د.ابي سعيد احمد الديوه جي. 
  /2020شكر وتقدير من رئيس الجامعة/د.قصي كمال الدين االحمدي 
 /2021االحمدي/  د.قصي كمال الدينشكر وتقدير من رئيس الجامعة 
 /2021شكر وتقدير من رئيس الجامعة/ د.قصي كمال الدين ااالحمدي   
 /2020شكر وتقدير من رئيس الجامعة /د.قصي كمال الدين االحمدي 
  /2021شكر وتقدير من رئيس الجامعة/ د.قصي كمال الدين االحمدي 
  / 2018شكر وتقدير من العميد/ د.قيس اسماعيل ابراىيم 
  2012/الواحدذنون طو  عبدد.من العميد  شكر وتقدير. 
  2013 /العميد د.ىاني مال اهلل حمودي شكر وتقدير من. 
 2018/شكر وتقدير من العميد د.قيس اسماعيل. 
 / 2020شكر وتقدير من رئيس الجامعة/ د.نبيل كاظم عبد الصاحب 
  /2020شكر وتقدير من وكيل الوزارة لشؤون البحث العممي وكالة 
 
 

 


