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 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 11/10/1606 كلية العلوم/ قسم الرياضيات الجامعة المستنصرية  البكلوريوس

 16/6/7001 قسم العلوم التطبيقية()  الجامعة التكنولوجية الماجستير

    

 

  ً  .مهام االدارية: ال ثانيا

 

  ً  الدراسية التى قمت بتدريسها.: المقررات  ثالثا

 ةـــــالسن   ادةـــــالم مـــالقس ت

 7000،7006،7010 الجبر الخطي االحصاء 1

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 7006، 7000 السالسل الزمنية االحصاء 7

 7011، 7010، 7006 التحليل الرياضي االحصاء 3

 7013، 7017 الرياضيات المتقدمة االحصاء 1 

 7011، 7011 تفاضل والتكاملال االحصاء 1

9 

 

 7010، 7017، 7019 الكورس االول / المتتابعات والمتسلسالت االحصاء

 

    

    

 

 

 7010،  7017، 7019 الكورس الثاني/    المعادالت التفاضلية االحصاء 7

 7019 التحليل العددي االحصاء 0

 7017 الكورس االول /1التحليل العددي االحصاء 6

 7010 الثانيالكورس / 7التحليل العددي حصاءاال 10

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ تدريسي 1

 / قسم االحصاءجامعة واسط

  

 

 ما شاء هللا -11/1/7000



  

 

 

 

 

 

 

 * ً  التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : رابعا

  قسم االحصاء /كلية االدارة  اقامها) التعداد السكاني في العراق( التي عضواَ في اللجنة العلمية . 1

 .77/1/7006في  واالقتصاد/ جامعة واسط     

 مع الدكتور علي   ة باستخدام االستقرارية( نظام المعادالت التفاضلية الجزئي )حل المشاركة بالبحث. 7

 في 3-7الثاني لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط للفترة  في المؤتمر العلميحسين شعاع     

               3 /1/7017. 

 قسم االحصاء/ الجامعة ة في ( المقام. حضور الندوة )اهمية االحصاأت الحياتية في التنمية البشرية3

 .17/3/7017بتاريخ  بالتعاون مع وزارة الصحة المستنصرية   

 . المشاركة في ورشة العمل الموسومة )متابعة آلية تنفيذ قرارات هيئة الرأي بخصوص الجانب 1

 امعة واسط في /مناقشة ومالحظات( المقامة في قسم االحصاء / جاالحصائي في الرسائل واالطاريح الجامعية     

  .19/3/7017يوم الخميس الموافق     

  /فرع العراق IEEEوبالتعاون مع ر الوطني االول للعلوم والهندسية( . الحضور في المؤتمر ) المؤتم1

  .7017تشرين الثاني  0- 7لمنعقد في جامعة النهرين للفترة ا    

 ي اقامته كلية الهندسة في جامعة واسط/ العراق . المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذ9

 11/3/7010-11 المدة    

       

  ً  .: األنشطة العلمية  خامسا

 .7000المشاركة في دورة طرائق التدريس/ الجامعة التكنولوجية/ قسم التعليم المستمر /. 1 

 في كلية ة  والمسائي. عضو اللجنة التدقيقية لالمتحانات النهائية / الدراسة الصباحية 7 

 .7006ـ7000للعام الدراسي  االدارة واالقتصاد     

  في كلية االدارة والمسائية  عضو اللجنة التدقيقية لالمتحانات النهائية / الدراسة الصباحية .3 

 .7010ـ7006واالقتصاد للعام الدراسي      

   سائية في كلية االدارة عضو اللجنة التدقيقية لالمتحانات النهائية / الدراسة الصباحية  والم 1 

 .7017ـ7011واالقتصاد للعام الدراسي      

       التي يقيمها قسم االحصاء فيعضو اللجنة العلمية للندوة االحصائية عن التعداد السكاني  .1 

 .7006كلية االدارة واالقتصاد/      

 مسائية في االحصاء للدراستين الصباحية والعضو لجنة االرشاد والتوجيه في قسم  . 9 

        1/6/7011. 

  المشكلة لغرض وضع اسئلة وتصحيح مادة الرياضيات لطلبة قسم رئيس اللجنة . 7

  .11/7/7017في  761المحاسبة/ السنة الثانية/الفصل االول بموجب االمر     



  

 

 

 

 

 

 

  ايفاد لغرض للحضور والمشاركة بالدورة المقامة في جامعة بغداد/مركز التعليم  .0

   onlineتحت عنوان) محاضرة تعريفية عن كيفية المشاركة والتسجيل في دورات ستمرالم    

  وذلك في يوم  الجامعات االمريكية والبريطانية واالسترالية وبالتخصصات المختلفة(مع     

 .11/1/7017في 661بموجب االمر  11/1/7017االثنين الموافق     

   17/1/7017ولغاية  7/1/7017اعتبارا من  ة الفارسيةتعليم  اللغل.  المشاركة في دورة 6    

 قتصاد.في كلية االدارة واال 13/1/7017في  719بموجب االمر      

   الوظيفي المنعقدة في  . المشاركة في دورة سالمة اللغة العربية التي تعتمد اساسا للترفيع 10 

  . بموجب 11/10/7017ولغاية  77/6/7017جامعة واسط / مركز التعليم المستمر بتاريخ          

 .17/10/7017في  776ذي العدد االمر الجامعي        

 واسط / جامعة  W indows xp & Excel 2003. المشاركة في دورة كفاءة الحاسوب 11

 .7017/مركز الحاسوب والمعلوماتية واسط/مركز الحاسوب والمعلوماتية/جامعة واسط/      

 للدراسات االوليةطلبة رج ث تخ. االشراف على بحو17

 . مناقشة بحوث تخرج الطلبة13

 المشاركة ورشة العمل التي انعقدت في كلية االدرة واالقتصاد تحت عنوان )آلية التقييم السنوي . 11

 .7017/ 17/17بتاريخ  للتدريسيين (      

 يات العلمية الجديدة وسبل الموسومة )معوقات تطبيق تعليمات الترق. المشاركة في الندوة العلمية 11

     / نقابة االكاديميين العراقيين في يوم معالجتها( التي اقامها مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي      

  هيئة التعليم التقني في المنصور. –على قاعة العراق  10/7/7010السبت الموافق      

       71في يوم الخميس الموافق  ارة واالقتصاد. المشاركة في ورشة العمل المنعقدة بكلية االد19

   احتفاءا بيوم الضاد. 17/7017/       
 تحت عنوان الية التقييم  17/7010/  17بتاريخ  المنعقدة بكلية االدارة واالقتصاد. المشاركة في ورشة العمل  . 17 

   السنوي للتدريسيين          
( التاي وسومة )معوقات تطبيق تعليمات الترقياات العلمياة الجديادة وسابل معالجتهاا الندوة العلمية الم. المشاركة في  10

   10/7/70109اقامها مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي / نقابة االكاديميين العراقيين في يوم السبت الموافق 

 

  ً  . البحوث المنشورة: سادسا

 السنة محل النشر أسم البحث ت.

التفاضلية الجزئية باستخدام  حل نظام المعادالت 1

. االستقرارية  
 

مجلة الكوت للعلاوم االقتصاادية 

 واالدارية.
 7017كانون الثاني

عدد خاص بالمؤتمر العلمي 

 الثاني

حل عددي لمعادلة فولتيرا التكاملية الخطية من الناوع  7

الثااااني باساااتخدام عديااادة حااادود بيرنساااتاين وطريقاااة 

 كالركن.

-99(: )7) 9 7013آب     .والطبمجلة واسط للعلوم 

76) 

الحاال العااددي لمعادلااة فااولتيرا التكامليااة  ياار الخطيااة  3

 من النوع الثاني باستخدام متعددة حدود بيرنستاين

مجلة الكوت للعلاوم االقتصاادية 

 .واالدارية
الجزء  16العدد  7011ايلول 

 769-703الثاني )

كوت للعلاوم االقتصاادية مجلة ال الحل العددي للمعادالت التكاملية 1

 .واالدارية
الجزء  71العدد  7019آذار 

    314-301الثاني

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 A comparison of Numerical 

Solutions for Linear Fredholm 

Integral Equation of second kind. 

 

Journal of Physics 
 
 

2019 

9 Approximate Solution of Linear 

Volterra Integro-differential Equation 

by Touchard polynomials Methods 

 

Journal of Wassit  

For Science and 

Medicine 

2019 

7 Comparison Numerical Solution for 

Non-linear Volterra Integral 

Equation. 

Al Kut Journal of 

Economics 

Administrative 

Sciences 

2019 

0 A new Method for Solution Volterra-

Fredholm Integral Equation of the 

Second Kind  

 

IOP Publishing 
 

Journal of Physics 
 

2019 

 

 ورش العمل -السمنرات -الدورات -المؤتمرات 

 

نوع  المكان التأريخ

 المشاركة

 التسلسل العنوان

ليم جامعة واسط/ التع 41-41/41/4144

 المستمر

 .1 دورة في كفاءة الحاسوب  دورة

اهمية احصاات العمل في التنمية  حضور ج. المستنصرية 7/3/4147

 البشرية

2. 

 .3 متابعة الية تنفيذ قرارات هيئة الرأي  حضور ج. واسط 41/3/4147

 .4 دورة تعليم اللغة الفارسية مشاركة ج. واسط 4/1/4147



  

 

 

 

 

 

 

 

41/1/4147 

 

 

 

 

محاضرة تعريفية عن كيفية المشاركة  مشاركة ج. بغداد

مع  onlineوالتسجيل في دورات  

 الجامعات االمريكية والبريطانية 

5. 

4-44/41/4147 

 

 

 1 دورة في سالمة اللغة العربية مشاركة ج. واسط

شهادة  ج. واسط 44/44/4147

 تقديرية

ورشة عمل آلية التقييم السنوي  

 للتدريسيين

7 

شهادة  واسطج.  8/1/4148

 تقديرية

 8 ورشة العصف الذهني

 9 المؤتمر العلمي الدولي الثاني  شهادة تقدير ج.واسط 41-41/3/4148

شهادة  ج.واسط 41/3/4148

 تقديرية

تاليف الكتب وكيفية الحصول على 

 الرقم الدولي

41 

3/1/4148 

 

شهادة  ج.واسط

 تقديرية

ورشة االمام علي صرح الماضي و 

 و ارث المستقبلبوصلة الحاضر 

44 

47/3/4148 

 

 

شهادة  المصطفى الجامعة كلية

 حضور

مؤتمر العلمي الدولي الثاني تكامل 

النظام التربوي و التعليمي بين 

 وزارتي التربية و التعليم العالي

44 

شهادة  ج واسط 41/4/4148

 تقديرية

ورشة اليات النشر في المجالت  

 العالمية الرصينة

43 

شهادة  بة االكادميين العراقييننقا 41/4/4148

 مشاركة

ندوة علمية معوقات تطبيق تعليمات 

الترقيات العلمية الجديدة و سبل 

 معالجتهة

41 

مركز التنمية للدراسات و  43/1/4149

 التدريب و البورد االلماني

عضو 

اللجنة 

 التحضيرية

عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

ن المراة العلمي الدولي السابع و الثالثو

 طاقات متجددة لنهضة المجتمع

41 



  

 

 

 

 

 

 

االكاديمية العلمية للتنمية  43/1/4149

 البشرية

شهادة 

 مشاركة

المؤتمر العلمي الدولي السابع و 

الثالثون المراة طاقات متجددة لنهضة 

 المجتمع 

41 

 

43/1/4149 

 البورد االلماني للتدريب

والستشارات و منظمة  

 ةاالعتماد الدولي االمريكي

شهادة 

 مشاركة

المراة طاقات متجددة لنهضة المجتمع 

 37المؤتمر العلمي الدولي 

47 

8/1/4149 

 

 

 مؤسسة العراقة للثقافة 

 والتنمية

شهادة 

 مشاركة

مهرجان يوم الثقافة الفلسطيني و يوم 

 االرض

48 

شهادة  ج واسط 41/3/4149

 مشاركة

 ورشة منصات التعليم االلكتروني 

 جامعة واسط وسبل تطبيقها في 

49 

شهادة  ج واسط 44-43/4/4149

 حضور

 41 المؤتمر الدولي للجامعة المجتمعية

شهادة  ج واسط 41/4/4149

 مشاركة

ورشة التقييم السنوي للتدريسيين 

 المتطلبات و االليات

44 



  

 

 

 

 

 

 

مشاركة  ج القادسية/كلية التربية 43-41/44/4149

 ببحث

 44 المؤتمر العلمي الدولي االول 

 

31-34/3/4149 

مشاركة  ج العين

 ببحث

 43 المؤتمر العلمي الدولي االول 

 

41-41/1/4149 

 

مشاركة  ج القادسية/كلية العلوم

 ببحث

 41 المؤتمر العلمي الدولي الثاني

التعليم المستمر في الجامعة  44-41/7/4149

 المستنصرية

دورة تدريبية باستخدام برنامج  

Mendely  وبرنامجLatex ة في كتاب

 البحوث

41 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  ً  .والتقديركتب الشكر : سابعا

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر  ت

 4144 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1كتاب شكر وتقدير / عدد  1

 4143،  4144 جامعة واسط رئيس 7/ عدد كتاب شكر وتقدير  7

 4144،  441 جامعة واسط المساعد العلمي لرئيس 3كتاب شكر وتقدير / عدد  3 

،  4/عدد 4144، 4/عدد 4141، 4/ عدد4119 / جامعة واسطعميد كلية االدارة واالقتصاد 17كتاب شكر وتقدير عدد/  1

  3/عدد 4141، 4/عدد 4141 ،4/عدد 4141

 4/ عدد 4147

 41/3/4147 عميد كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية 1كتاب شكر وتقدير عدد/  1

 

 

 

 

 

 44/44/4147،  1/41/4147 جامعة واسط عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 7كتاب شكر وتقدير عدد/  9

 

 

 

 

 

 7/3/4148 جامعة واسطعميد كلية االدارة واالقتصاد/ 1عدد/ كتاب شكر وتقدير 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 كتب الشكر والتقدير

 

 كتاب الشكر الجهة المانحة السنة

 

 التسلسل

 8 شكر و تقدير يس جامعة واسط رئ 41/7/4144

 9 شكر و تقدير رئيس جامعة واسط 1/8/4143

 01 شكر و تقدير المساعد العلمي لرئيس الجامعة 41/8/4144

41/1/4141  00 شكر و تقدير المساعد العلمي لرئيس الجامعة 

 01 شكر و تقدير رئيس الجامعة 43/3/4149

 01 شكر و تقدير عميد الكلية 7/1/4149

 01 شكر و تقدير عميد الكلية 8/4/4147

 01 شكر و تقدير عميد الكلية 43/44/4141

 01 شكر و تقدير عميد الكلية 1/3/4147

 01 شكر و تقدير عميد الكلية 49/3/4147

 08 شكر و تقدير عميد الكلية 41/3/4147

 09 شكر و تقدير رئيس الجامعة 48/41/4148

 11 شكر و تقدير رئيس الجامعة 1/1/4149

 10 شكر و تقدير عميد الكلية 1/41/4147

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 كتاب الشكر الجهة المانحة التأريخ

 

 التسلسل

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 43/44/4141

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 44/3/4141

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 44/1/4141

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 43/41/4141

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 49/44/4144

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 41/1/4144

 18 شكر و تقدير عميد الكلية 9/4/4141

 كتاب الشكر الجهة المانحة التأريخ

 

 التسلسل

 19 شكر و تقدير عميد الكلية 4/4/4144

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 41/3/4147

 10 شكر و تقدير عميد الكلية 7/3/4148

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 44/4/4148

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 44/44/4147

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 1/41/4147

 11 شكر و تقدير عميد الكلية 

 

  ً  .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ثامنا

 شرسنة الن أسم الكتاب ت

   

 

  ً  ات .ــ:اللغ تاسعا

        العربية      

      االنكليزية         


