
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 

                                  
Full Name: Asst. Prof. Jalil Talab Abdullah Al Mayah 

University : Wasit University 

College: Administration and Economics 

Date of Birth:1/7/1964 

Marital Status: married 

Specialization: Mathematics/Numerical Analysis/ Integral Equations 

Academic rank: Master’s in Applied Mathematics 

Work address: University of Wasit/ Administration and   

                           Economics/Department of Statistics 

 

E-mail: jalil.talab@gmail.com 

              jabd@uowasit.edu.iq 

 

Occupation  

note btaining Job Date o  Occupation  NO. 

 15/5/2008 – Masha Allah  Teaching in Department of Statistics   1 
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Academic Qualifications (Certificates) 

 

 

 Date 

obtained 

 University  College   Academic 

qualification  

 

 
15/10/1989 Al-Mustansiriah 

University 

Faculty of Science/ Department 

of Mathematics 

Bachelor's 

degree 

19/9/2004 University of 

Technology 

Department of Applied Sciences Master’s 

degree 

   Doctorate 

   Other 

 

 

 

Academic rank: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date obtained Academic rank  NO. 

2/6/2008 According to 4915 in 2/6/2008 Assistant lecturer  1 

11/11/2015 According to 15162 in 29/12/2016 Lecturer  2 

20/6/2021According to 4426 in 20/6/2021 Assistant professor 3 

 Professor 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific researches 

Date published  Research Title  NO. 

مجلة الكوت للعلوم االقتصادية  /حل نظام المعادالت التفاضلية الجزئية باستخدام االستقرارية 2102

 واالدارية

 

 

 

1. 

2013 A numerical Solution of Linear Volterra Integral of the 2
nd 

 kind 

by Bernstein polynomials with Galerkin Method / Wasit Journal 

for Science & Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equation 

2. 

2015 A numerical Solution of non-linear Volterra Integral Equation of 

2
nd

 kind by using Bernstein polynomials/ Al Kut Journal of 

Enomics Administrative Sciences 

3. 

2016 A numerical Solution of Integral Equations/ Al Kut Journal of 

Enomics Administrative Sciences 

4. 

2019 A comparison of Numerical Solutions for Linear Fredholm 

Integral Equation of second kind/Journal of Physics: Conference 

Series 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

2019 Approximate Solution of Linear Volterra integro-differential 

Equation by Touchard polynomials Method/ Wasit Journal for 

Science & Medicine 

 

6. 

2019 Comparison Numerical Solution for Non-linear Volterra Integral 

Equation/Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences 

7. 

2019 A new Method for Solution Volterra-Fredholm Integral Equation 

of the Second Kind/ Journal of Physics: Conference Series 

 

8. 

2020 

 

 

 

 

 

 

Approximate Numerical Solutions for Linear Volterra Integral 

Equations by using Touchard Polynomials/ Baghdad Science 

Journal 

 

 

 

 

 

 

9. 

2020 Laguerre and Touchard Polynomials for Linear Volterra Integral 

and Integro Differential Equations. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 



 

 

 

 

 

 

 

2021  

 Numerical Solution for Linear Fredholm Integro-Differential 

Equation Using Touchard Polynomials/ Baghdad Science Journal 

11. 

2021 Numerical Solutions of Abel Integral Equations via Touchard 

and Laguerre Polynomials/ Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 

 

12. 

 

 

Published and Translated Books: 

Published Date  Book Title  No. 

 1 / / النشر

 

Number of Theses  

Number Supervision   NO. 

/ Higher diploma  

/ Masters   

/ Ph.D  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Conference, seminars and workshops attended 

NO. Title Date 

 حل نظام المعادالت التفاضلية الجزئية باستخدام االستقرارية 0
 .4/2102/ 3 في 3-2في المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة واسط للفترة 

 

2102 

 اهمية االحصاأت الحياتية في التنمية البشرية 2
 .01/3/2101المقامة في قسم االحصاء/ الجامعة  المستنصرية بالتعاون مع وزارة الصحة بتاريخ 

 

2101 

المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي اقامته كلية الهندسة في جامعة المشاركة في اعمال  3

 واسط
 2102تشرين الثاني  8 - 1المنعقد في جامعة النهرين للفترة  /فرع العراق IEEEوبالتعاون مع 

 

2108 

مؤتمر العلمي الدولي الثاني تكامل النظام التربوي و التعليمي بين وزارتي التربية و  4

 2108-اذار-01/ السبت الموافق العالي / كلية المصطفى الجامعةالتعليم 

2108 

 2108 ورشة اليات النشر في المجالت العالمية الرصينة / جامعة واسط 5

 2108 01/3/2108-01للفترة  جامعة واسطكلية الهندسة /المؤتمر العلمي الدولي الثاني /  6

التي ( الترقيات العلمية الجديدة و سبل معالجتهامعوقات تطبيق تعليمات )ندوة علمية  7

اقامها مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي/ نقابة االكاديميين العرراقيين فري يروم السربت الموافرق 

 هيئة التعليم التقني في المنصور. –على قاعة العراق  01/2/2108

2108 

االحصرراء فرري  دمرة المجتمررع( االول لقسررم عضرو اللجنررة التحضريرية والعلميررة للمررؤتمر الطالبري )  8

 22/1/2108في  0122االحصاء  في كلية االدارة واالقتصاد بموجب الكتاب المرقم 

 

2108 

المشرراركة فرري النرردوة العلميررة الترري انعقرردت فرري كليررة االدارة واالقتصرراد تحررت عنرروان) االمررام علرري  9

 3/1/2108صرح الماضي وبوصاة الحاضر وارث المستقبل( بتاريخ 

2108 

 المؤتمر العلمي الدولي االول / جامعة القادسية/كلية التربية 01
 

 Numerical Solutions for Linear Fredholm Integro-Differential  

Equation using Touchard Polynomials Method 

2102 

 المؤتمر العلمي الدولي االول / جامعة العين 00
 

 A comparison of Numerical Solutions for Linear Fredholm Integral 

Equation of the Second Kind 

 

2102 



 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمر العلمي الدولي الثاني / جامعة القادسية/كلية العلوم 02
 

 A new Method for Solution Volterra-Fredholm Integral Equation of the 

Second Kind 

2102 

المؤتمر العلمي الدولي السابع و الثالثون ) المرأة طاقات متجددة لنهضة المجتمع ( /  03

 /مية العلمية للتنمية البشريةياالكاد

2102 

/ مؤسسة العراقة 31ة طاقات متجددة لنهضة المجتمع( المؤتمر العلمي الدولي أ)المر 04

 للثقافة والتنمية

2102 

 والثالثون ) المرأة طاقات متجددة لنهضة المجتمع ( /المؤتمر العلمي الدولي السابع  05

الذي اقامه البورد االلماني للتدريب واالستشارات ومنظمة االعتماد الدولي)االمريكية( 

 بالتعاون مع مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية ومركز التنمية للدراسات والتدريب

2102 

 2102 واسطالمؤتمر الدولي للجامعة المجتمعية / جامعة  06

ندوة علمية في كيفية اجراء اال تبارات االلكترونية / كلية االدارة واالقتصاد جامعة  07

 واسط 

2121 

 المؤتمر الدولي العلمي لجمعية الخوارزمي العراقية 08
Laguerre and Touchard Polynomials for Linear Volterra Integral and 

Integro Differential Equations 

2121 

 2120 ندوة علمية عبر االنترنت / منصة علماء المستقبل  09

 2120 ندوة علمية عبر االنترنت/ منصة علماء المستقبل 21

 2120 ندوة علمية دولية / الجمعية العلمية لجودة التعليم واالعتماد االكاديمي 20

 

Date Place Kind of 

participation 

Title NO. 

المشاركة في دورة طرائق التدريس/  مشاركة التكنولوجية الجامعة 2118

الجامعة التكنولوجية/ قسم التعليم المستمر 

/2118. 

 

0 

عضو اللجنة التدقيقية لالمتحانات النهائية /  عضو لجنة كلية االدارة واالقتصاد 2118-2119

 الدراسة الصباحية والمسائية  في كلية 

الدراسي االدارة واالقتصاد للعام 

 .2119ـ2118

2 

قسم االحصاء /كلية  27/4/2119

االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة واسط

 3 التعداد السكاني في العراق عضولجنة



 

 

 

 

 

 

 

كلية االدارة  2119-2101

 واالقتصاد/جامعة واسط

عضو اللجنة التدقيقية لالمتحانات النهائية  عضو لجنة

/ الدراسة الصباحية  والمسائية في كلية 

واالقتصاد للعام الدراسي   االدارة

 .2101ـ2119

4 

كلية االدارة واالقتصاد/  2100-2102

 جامعة واسط

عضو اللجنة التدقيقية لالمتحانات النهائية  عضو لجنة

/ الدراسة الصباحية  والمسائية في كلية 

االدارة  واالقتصاد للعام الدراسي 

 2102ـ2100

5 

المؤتمر الوطني االول للعلوم والهندسية(  حضور جامعة النهرين 00/2102/ 7-8

 /فرع العراق IEEEوبالتعاون مع 

6 

جامعة واسط/ التعليم  04-24/01/2102

 المستمر

 7 دورة في كفاءة الحاسوب  دورة

كلية االدارة واالقتصاد/  0/9/2104

 جامعة واسط

عضو لجنة االرشاد والتوجيه في قسم  عضو لجنة

الصباحية والمسائية االحصاء للدراستين 

 .0/9/2104في 

 

8 

كلية االدارة واالقتصاد/  9/02/2105

 جامعة واسط

عضو اللجنة االمتحانية المشكلة بموجب  عضو لجنة

 9/02/2105في  371الكتاب ذي العدد 

9 

كلية االدارة واالقتصاد/  9/5/2106

 جامعة واسط

المشكلة بموجب  عضو اللجنة االمتحانية عضو لجنة

 9/5/2106في 860الكتاب ذي العدد 

01 

كلية االدارة واالقتصاد/  07/01/2106

 جامعة واسط

عضو لجنة االشراف التربوي المشكلة  عضو لجنة

في  240بموجب الكتاب ذي العدد 

07/01/2106 

00 

كلية االدارة واالقتصاد/  04/2/2107

 جامعة واسط

لغرض وضع اسئلة  رئيس اللجنة المشكلة رئيس لجنة

وتصحيح مادة الرياضيات لطلبة قسم  

المحاسبة/ السنة الثانية/الفصل االول 

 .04/2/2107في  294بموجب االمر 

02 

 03 اهمية احصاات العمل في التنمية البشرية حضور ج. المستنصرية 7/3/2107

قسم االحصاء / جامعة  06/3/2107

 واسط

متابعة آلية تنفيذ قرارات هيئة الرأي  حضور

بخصوص الجانب االحصائي في 

الرسائل واالطاريح الجامعية /مناقشة 

 ومالحظات

04 

قسم االحصاء/ الجامعة  07/3/2107

 المستنصرية

 05 اهمية االحصاأت الحياتية في التنمية البشرية حضور



 

 

 

 

 

 

 

بموجب االمر     دورة تعليم اللغة الفارسية  مشاركة جامعة واسط 0/4/2107

 03/4/2107في  706

06 

 

05/5/2107 

 

 

 

 

محاضرة تعريفية عن كيفية المشاركة  مشاركة جامعة بغداد

مع الجامعات  onlineوالتسجيل في دورات  

 990االمريكية والبريطانية بموجب االمر 

 .04/5/2107في

07 

02/01/2107 

 

 

دورة في سالمة اللغة العربية بموجب   مشاركة جامعة واسط

في  279االمر الجامعي ذي العدد 

.  جامعة واسط / مركز 02/01/2107

 27/9/2107التعليم المستمر بتاريخ 

 . بموجب  00/01/2107ولغاية 

في  279االمر الجامعي ذي العدد        

02/01/2107 

 

08 

 09 آلية التقييم السنوي للتدريسيينورشة عمل   شهادة تقديرية جامعة واسط 02/02/2107

كلية االدارة   20/02/2107

 واالقتصاد/جامعة واسط

المشاركة في ورشة العمل المنعقدة بكلية  مشاركة

االدارة واالقتصاد في يوم الخميس 

       20الموافق 

 احتفاءا بيوم الضاد.   02/2107/       

21 

كلية االدارة واالقتصاد/  09/2/2108

 واسط جامعة

عضو اللجنة المشكلة بموجب االمر  مشاركة

في  463االداري ذي العدد 

 للنظر في  09/2/2108

االعتراضات المقدمة من قبل طلبة كلية 

االدارة واالقتصاد للعام الدراسي 

2107/2108 

20 

تاليف الكتب وكيفية الحصول على الرقم  شهادة تقديرية جامعة واسط 21/3/2108

 الدولي

22 

3/4/2108 

 

ورشة االمام علي صرح الماضي و بوصلة  شهادة تقديرية جامعة واسط

 الحاضر و ارث المستقبل

23 

 24 ورشة العصف الذهني شهادة تقديرية جامعة واسط 8/5/2108

كلية االدارة واالقتصاد/  31/02/2108

 جامعة واسط

عضو لجنة االشراف التربوي المشكلة  عضو لجنة

في  2980العدد بموجب الكتاب ذي 

31/02/2108 

 

25 



 

 

 

 

 

 

 

ورشة التقييم السنوي للتدريسيين المتطلبات و  شهادة مشاركة جامعة واسط 06/0/2109

 االليات

26 

كلية االدارة واالقتصاد  24/2/2109

 / جامعة واسط

عضو اللجنة المشكلة بموجب االمر  عضو لجنة

في  470االداري ذي العدد 

 للنظر في  24/2/2109

االعتراضات المقدمة من قبل طلبة كلية 

االدارة واالقتصاد للعام الدراسي 

2108/2109 

 

27 

كلية االدارة واالقتصاد  23/4/2109

/ جامعة واسط / قسم 

 االحصاء

المهرجان الثقافي الطالبي بموجب الكتاب  مشاركة

 23/4/2109في  0115المرقم 

28 

كلية االدارة  06/4/2109

 واسطواالقتصاد/جامعة 

المشاركة في العمل التطوعي كلية االدارة  مشاركة

في  948واالقتصاد بموجب الكتاب المرقم 

06/4/2109 

29 

االشراف على طلبة كلية االداب/ الجامعة  مشاركة الجامعة العراقية 7/4/2109

العراقية والفريق التطوعي لمؤسسة العراقة 

 للثقافة والتنمية

31 

8/4/2109 

 

 

 العراقة للثقافة مؤسسة

 والتنمية

 30 مهرجان يوم الثقافة الفلسطيني و يوم االرض شهادة مشاركة

مؤسسة العراقة للثقافة  8/4/2109

 والتنمية

االشراف على طلبة المدارس والفريق  مشاركة

 التطوعي لمؤسسة العراقة للثقافة والتنمية

32 

مركز التنمية للدراسات  03/4/2109

البورد و التدريب و 

 االلماني

عضو اللجنة 

 التحضيرية

عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي 

الدولي السابع و الثالثون المراة طاقات 

 متجددة لنهضة المجتمع

33 

كلية االدارة واالقتصاد  06/4/2109

/ جامعة واسط / قسم 

 االحصاء

المشاركة في العمل التطوعي كلية االدارة  مشاركة

في  948بموجب الكتاب المرقم واالقتصاد 

06/4/2109 

34 

 ورشة منصات التعليم االلكتروني  شهادة مشاركة جامعة واسط 26/3/2109

 وسبل تطبيقها في جامعة واسط 

35 



 

 

 

 

 

 

 

التعليم المستمر في  20-25/7/2109

 الجامعة المستنصرية

 Mendelyدورة تدريبية باستخدام برنامج  مشاركة

 في كتابة البحوث Latexوبرنامج 

36 

كلية االدارة واالقتصاد/  6/01/2109

 جامعة واسط

عضو اللجنة المشكلة بموجب االمر  عضو لجنة

في  2261االداري ذي العدد 

 للنظر في  6/01/2109

االعتراضات المقدمة من قبل طلبة كلية    

االدارة واالقتصاد للعام الدراسي 

2108/2109 

37 

 كلية 09/2/2121

 االدارة واالقتصاد

شهادة المشاركة في ورشة العمل بعنوان  مشاركة

) االجراات العملية لتطبيق نظام 

 المقررات في المقامة في كلية

 09/2/2121االدارة واالقتصاد بتاريخ 

 

38 

كلية االدارة  25/3/2121

واالقتصاد/ جامعة 

 واسط

)  تاييد المشاركة بورشة العمل المعنونة مشاركة

كيفية كتابة مقترح البحث( بتاريخ 

 بموجب  25/3/2121

في  0628االمر الجامعي ذي الرقم       

0/4/2121 

39 

كلية االدارة واالقتصاد/  31/3/2121

 جامعة واسط

تاييد المشاركة بورشة العمل المعنونة )  مشاركة

التعرف على مواقع التواصل االكاديمي 

 H-index of googleوالفرق بين 

scholr and h-index of scopus   

بموجب االمر  31/3/2121بتاريخ     

 الجامعي 

 0/4/2121في  0631المرقم      

41 

دورة في كيفية تصميم االسئلة واجراء  محاضر الكترونية 9/6/2121

 Googleاالختبارات االلكترونية باستخدام 

Classroom  بموجب الكتاب المرقم

7/27/0880 

40 

 

2/6/2121 

 

 دورة الكترونية

 

 محاضر

 دورة في كيفية انضمام الطالب للصف

االلكتروني لتهيئته الداء االمتحان  

 Googleااللكتروني عبر منصة 

Classroom  بموجب الكتاب المرقم

 29/6/2121في 7/27/0881

 

42 



 

 

 

 

 

 

 

دورة في كيفية انضمام الطالب للصف  محاضر دورة الكترونية 03-05/6/2121

االلكتروني لتهيئته الداء االمتحان االلكتروني 

بموجب  Google Classroomعبر منصة 

 9/6/2121في  565الكتاب المرقم 

43 

كلية االدارة واالقتصاد  25/6/2121

 / جامعة واسط

المشاركة في ورشة العمل بعنوان )  مشاركة

كلية االدارة االمتحان االلكتروني( في 

 25واالقتصاد بتاريخ 

في  667بموجب الكتاب ذي الرقم  6/2121/

04/7/2121 

44 

كلية االدارة واالقتصاد  8/7/2121

 / جامعة واسط

عضو اللجنة المشكلة بموجب الكتاب  عضو لجنة

لمناقشة  8/7/2121في 658ذي العدد  

 بحوث تخرج الطلبة 

 السنة الرابعة      

45 

دورة الكترونية بموجب  8-01/2121

 5/7/2121في  637

تطوير مهارات التدريسي في مجال  مشاركة

 االختبارات االلكترونية 

46 

لجنة مناقشة بحوث التخرج للعام  عضو لجنة كلية االدارة واالقتصاد 7/6/2120

بموجب االمر  2120-2121الدراسي 

  895االداري ذي العدد 

 7/6/2120في       

 

 

47 

نقابة األكاديميين  31/8/2120

العراقيين/ مركز 

التطوير االستراتيجي 

 االكاديمي

بموجب  معالجة الصور باستخدام الماتالب مشاركة

 ش م ك في 7العدد:الكتاب ذي 

21/8/2120 

48 

-00/7للفترة 

05/7/2120 

 دورة االمتحانات االلكترونية النهائية  مشاركة الجامعة التكنولوجية

 Google Classroomة  صضمن من

 

49 

 51 دورة تدريبية مشاركة منصة علماء المستقبل 31-30/7/2120

منصة الباحثين  0/6/2120

ايفاد -واالكاديميين

المؤسسة الدولية 

 للتطوير االكاديمي

 50 محاضرة علمية مشاركة

 52 ورشة علمية افتراضية مشاركة جامعة ديالى 7/7/2120

الجامعة كلية العراق  01/6/2120

لهندسة تكنولوجية 

 الحاسوب

 53 ورشة علمية افتراضية مشاركة



 

 

 

 

 

 

 

ورشة في التعليم االلكتروني التحديات  مشاركة جامعة سومر 26/2/2120

 والحلول
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نقابة االكاديميين  29/8/2120

العراقيين مركز 

التطوير االستراتيجي 

 االكاديمي

المشاركة في الدورة التدريبية الدولية  مشاركة

) معالجة الصور   29/8/2120بتاريخ 

 باستخدام برنامج  

الماتالب ( بموجب الكتاب ذي العدد       

 31/8/2120ش م ك في 7
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Course Taught 

 (Master,PhD)postgraduate   Undergraduate  NO. 

/ Linear Algebra 1. 

/ Times series 2. 

/ Mathematical Analysis 3. 

/ Advanced Mathematics 4. 

/ Calculus 5. 

/ Sequences and series/first course 6. 

/ Differential Equations/second course 7. 

/ Numerical Analysis1 and 2 8. 

/ General Mathematics1/second course 9. 

/ General Mathematics2/ first course  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awards, Certificates and Letters of appreciation  

No. Awards, 

Certificates and 

Letters of 

appreciation  

 

Institution Awarded Date obtained 

05/6/2101 المساعد العلمي لرئيس جامعة واسط شكر و تقدير 0  

 2100 التعليم العالي والبحث العلمي وزير كتاب شكر وتقدير  2

 2100 المساعد العلمي لرئيس الجامعة شكر و تقدير 3

 05/7/2102 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 4

 2103،  2102 رئيس جامعة واسط 2كتاب شكر وتقدير/ عدد   5

 6/8/2103 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 6 

 2100عدد ، 2101/2 المساعد العلمي لرئيس جامعة واسط 3كتاب شكر وتقدير / عدد  7

كتاب شكر وتقدير عدد/  8

02 

، 2/عدد 2101، 0/ عدد2119 عميد كلية االدارة واالقتصاد

/عدد 2104،  2/عدد 2100

/عدد 2106، 0/عدد 2105، 0

3 

 2/ عدد 2107 

 03/02/2106 عميد كلية االدارة واالقتصاد شكر و تقدير 2

 05/3/2107 عميد كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية 0شكر وتقدير عدد/  كتاب 01

 

 

 

 

 

 8/2/2107 عميد كلية االدارة واالقتصاد شكر و تقدير 00

 4/3/2107 عميد كلية االدارة واالقتصاد شكر و تقدير 02

 04/3/2107 عميد كلية االدارة واالقتصاد شكر و تقدير 03

 09/3/2107 د كلية االدارة واالقتصادعمي شكر و تقدير 01



 

 

 

 

 

 

 

 5/01/2107 عميد كلية االدارة واالقتصاد شكر و تقدير 01

 20/02/2107،  5/01/2107 عميد كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط 2كتاب شكر وتقدير عدد/  01

 

 

 

 

 

 7/3/2108 عميد كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط كتاب شكر وتقدير 01

 08/01/2108 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 08

 03/3/2109 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 02

 7/5/2109 عميد كلية االدارة واالقتصاد شكر و تقدير 21

 6/5/2109 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 20

 6/5/2121 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 22

 23/6/2121 الكلية االدارة واالقتصادعميد  شكر وتقدير 23

 05/8/2120 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 21

 08/4/2120 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 21

 26/8/2120 عميد الكلية االدارة واالقتصاد شكر و تقدير 21

 05/8/2120 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 21

 5/9/2120 رئيس جامعة واسط شكر و تقدير 28

 8/9/2120 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر و تقدير  22

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Languages skills   

Level ( Beginner,Inermediate,Advance ) Language  NO. 

Advance Arabic  

Advance English  

 


