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 الخدمة الوظيفية: ثانياً 

 ( 00/44/0001في  994كتاب كلية العلوم )  49/44/0001 –تعيين بصيغة عقد مؤقت 

 49/40/0005 -تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة 

 ( 10/40/0005في  0107كتاب كلية العلوم  )  49/40/0005 –تاريخ المباشرة في التعليم العالي 

 ( 10/40/0005في  0107كتاب كلية العلوم  )  49/40/0005 –تاريخ المباشرة في جامعة القادسية 

 ( 10/40/0005في  0107كتاب كلية العلوم ) 49/40/0005 –معة القادسية جا/تاريخ المباشرة في كلية العلوم

 

 اإلدارية المناصب : ثالثاً 

 والى  03/1/0044مسؤول وحدة التخطيط والمتابعة من  (4)

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات األمر اإلداري)  41/7/0044المعلوماتية  من مقرر قسم اإلحصاء و (0)

كلية علوم الحاسوب  1119األمر اإلداري )  0040/ 0/40والى ( 41/7/0044في  0053

 .( 3/40/0040في  والرياضيات

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات األمر اإلداري)   07/44/0040معاون العميد للشؤون اإلدارية من  (1)

 كلية علوم الحاسوب والرياضياتاالمر االداري )  3/1/0041والى  ( 0040/ 44/  07في  1149

 (3/1/0041في  4171

 ً  الشهادات : رابعا

في  1475الجامعي  األمر)  4775جامعة القادسية في / كلية التربية / قسم الرياضيات : البكالوريوس ( 4)

وبتسلسل الخامس من خمسين للدورين األول %  91,40/ المعدل .  4775-4771العام الدراسي (  1/9/4775

 .والثاني 

في  195الجامعي  األمر) 0040كلية علوم الحاسوب والرياضيات في  /قسم الرياضيات : الماجستير ( 0)

وبتسلسل األول  97,13451المعدل .  0040-0007والرسالة  0007-0001السنة التحضيرية .  (7/4/0044

 .من ثالثة 
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 رسالة الماجستير : خامساً 

 ( On Fuzzy Topological Vector Spaces()حول فضاءات المتجهات التبولوجية الضبابية)

 د نوري فرحان المياحي.م.أ: مشرف رسالة الماجستير 

 

 االختصاص: سادساً 

 (Functional Analysis)تحليل دالي : الدقيق (               Mathematics)رياضيات : العام 

 

 (0/1/0044في  1049األمر الجامعي )  مدرس مساعد/ اللقب العلمي : سابعاً 

 / التقويم العلمي : ثامناً 

 اليوجد/ اليوجد  المناقشات / اليوجد    اإلشراف/ التدريس:  الدراسات العليا : تاسعاً 

 البحوث : عاشراً 

 المؤلفين الصفحات السنة العدد المجلد المجلة اسم البحث ت

4 r-convergence in metric space 
 مجلة القادسية لعلوم

 الحاسوب والرياضيات
 منفرد 30-31 0040 0 0

0 Affine Fuzzy Set مجلة القادسية لعلوم 

 الحاسوب والرياضيات
1 0 0044 11-51 

 مشترك مع

 د نوري فرحان المياحي.م.أ

1 
A new kind of Fuzzy Topological 

Vector Spaces 

 مجلة القادسية لعلوم

 الحاسوب والرياضيات
 منفرد 31-90 0044 0 1
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The initial Fuzzy Semi-Normed 

( Normed ) Vector Space I 
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19 1 0044 004-005 
 مشترك مع

 د نوري فرحان المياحي.م.أ

5 
Some properties of Fuzzy 

Derivative (I) 

 

IOSR Journal of 

Mathematics (IOSR-

JM) 

 

 منفرد 01-07 0040 1 1

3 On Local bases of Fuzzy Semi 

norm vector Spaces 

Advances and 

Applications in 

Mathematical 

Sciences 

40 1 0041 015-013 
 مشترك مع

 د نوري فرحان المياحي.م.أ

 

 اليوجد/ التأليف والترجمة : احد عشر 

 التشكرات : اثني عشر 

 (44/0001/ 01في  4357)/ كلية العلوم / شكر وتقدير  -4

 (40/4/0005في  140)شكر وتقدير رئيس الجامعة   -0

 (1/1/0005في  077)/ كلية العلوم /  شكر وتقدير  -1

 (41/7/0005في  0019) / كلية العلوم /  شكر وتقدير  -1

 (4/9/0009في  4507)/ كلية العلوم /  شكر وتقدير  -5

 (40/1/0001في  110)/ علوم الحاسوب والرياضيات / شكر وتقدير  -3

 (4/3/0001 في 0004)/ علوم الحاسوب والرياضيات / شكر وتقدير  -9



 (7/3/0001في  0054)/ علوم الحاسوب والرياضيات / شكر وتقدير  -1

 (01/9/0044في  4990) / علوم الحاسوب والرياضيات / شكر وتقدير  -7

 (03/9/0044في  4104)/ علوم الحاسوب والرياضيات / شكر وتقدير  -40

 (40/1/0040في  5114) / الموارد البشرية / شكر وتقدير رئيس الجامعة  -44

 (1/0040/ 05في  4009) / علوم الحاسوب والرياضيات / وتقدير  شكر -40

 ( 5/0/0041في  110)/ علوم الحاسوب والرياضيات / شكر وتقدير  -41

 (47/44/0041في  41151/ ) الموارد البشرية / رئيس الجامعة / شكر وتقدير  -41

 (4/40/0041في  47194/ )الموارد البشرية / شكر وتقدير رئيس الجامعة  -45

 (14/40/0041في   04034ب  . ق) وتقدير رئيس الجامعة  شكر -43

 (التوجد) العقوبات : ثالثة عشر 

 اللجان: أربعة عشر 

 (7/0001/  09في  4033) / كلية العلوم / لجنة استقبال الطلبة  -4

 (07/1/0009في  710/ )كلية العلوم / لجنة استالم المطبوعات  -0

 (1/4/0044في  09العدد ) / عضوا / لجنة تسعير المواد والكتب غير المسعرة  -1

 (1/0044/ 14في  914)/ علوم الحاسوب والرياضيات /   لجنة مطابقة األسعار  -1

 (47/7/0044في  0100)  /علوم الحاسوب والرياضيات /  لجنة مشتريات المجلة -5

 (3/40/0044في  0554 /علوم الحاسوب والرياضيات / لجنة اعداد دليل الكلية  -3

 (3/5/0040في  4440)/ علوم الحاسوب والرياضيات / عضوا /  عار لجنة مطابقة االس -9

 (1/9/0040في  4914) / علوم الحاسوب والرياضيات / عضوا /  لجنة تدقيق بطاقات التخرج  -1

 (43/9/0040في  4110)/ علوم الحاسوب والرياضيات /  لجنة تدقيق السجالت االمتحانية  -7

 (1/44/0040في  1001) / علوم الحاسوب والرياضيات  /رئيسا /  لجنة متابعة النادي الطالبي  -40

 (41/40/0040في  1391)  /علوم الحاسوب والرياضيات / رئيسا/  لجنة ايجار النادي واالكشاك -44

 (04/4/0041في  471) / علوم الحاسوب والرياضيات / رئيسا / لجنة شطب الموجودات  -40

 (09/4/0041في  015) /  علوم الحاسوب والرياضيات/ رئيسا /  لجنة الترفيعات  -41

 /علوم الحاسوب والرياضيات /  01/1/0041س في 51العدد / رئيسا/ تحقيقية لجنة  -41

 (09/40/0040في  1130) /رئيسا / 0040لعام  لجنة ابطال المعامالت المتاخرة الصرف -45

 (3/5/0041في  4105) /علوم الحاسوب والرياضيات  / رئيسا  / لجنة احتساب الخدمة التعاقدية -43

 (00/5/0041في  4504) /علوم الحاسوب والرياضيات / رئيسا/  لجنة معالجة نقص ابواب الموازنة -49

 (01/5/0041في  4517) / رئيسا/ لجنة شراء سيارات من الشركة العامة  -41

لجنة النظر في الطلبات المقدمة من قبل موظفي الكلية الذين التنطبق عناوينهم الوظيفية مع شهاداتهم  -47

 (01/9/0041في  0010العدد ) / رئيسا / . يهاالحاصلين عل

في  0001/ علوم الحاسوب والرياضيات / رئيسا/ لجنة متابعة واستالم ومطابقة مواصفات مولدة  -00

01/9/0041 . 

 (9/40/0041في  1450العدد ) / رئيسا / لجنة السكن الفرعية في الكلية  -04



في   141/ ) الحاسوب والرياضيات علوم /  رئيسا/ لجنة تدقيق بطاقات خريجي قسم الحاسوب  -00

00/0/0041) 

 (3/1/0041في  774/ ) علوم الحاسوب والرياضيات / رئيسا / شطب الموجودات التالفة والمستهلكة لجنة  -01

 4475/ )علوم الحاسوب والرياضيات / عضوا/لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة قسم االحصاء والمعلوماتية  -01

 (01/1/0045في 

في  0119)  14/1/0041-4/1/0041عاون العميد للشؤون العلمية للفترة تكليف بـ مهام م  -05

41/1/0041) 

 المؤتمرات العلمية والندوات العلمية : خمسة عشر 

 41/1/0040-43للفترة  جامعة القادسية/ المؤتمر العلمي الثاني لكلية علوم الحاسوب والرياضيات  -4

 .1/1/0044-4للفترة  (جامعه البصرة/ ربية كلية الت) المؤتمر الدولي للرياضيات وتطبيقاتها  -0

  0044/نيسان/ 00-47جامعة القادسية للفترة / المؤتمر العلمي الثالث لكلية علوم الحاسوب والرياضيات -1

 الجمعيات والنقابات  : ستة عشر 

 (41/7/0044في  101933رقم الهوية ) عضو نقابة المعلمين العراقيين  -4

  العراقيةعضو جمعية الخوارزمي  -0

 الدورات: سبعة عشر 

4- Microsoft Unlimited Potential ( Database Fundamentals Course) Center for 

Excellence(CFE)/ Al-Qadissiya University       

-9/9للفترة  مركز الحاسبة االلكتروني وخدمات االنترنيت –جامعة القادسية / دورة الحاسبات التأهيلية  -0

 (3/1/0001في  355ز الحاسبة االلكترونية العدد مرك)  4/1/0001

في  45940الجامعي  األمر)  14/40/0040-41دورة التقنيات التعليمية التاسعة والعشرون للفترة  -1

04/44/0040) 

في  49103الجامعي  األمر)  49/44/0040- 01/40دورة التأهيل التربوي الحادي والثالثين للفترة  -1

00/40/0040 ). 

في  1744الجامعي  األمر)  مركز التعليم المستمر/ جامعة القادسية  (األولى)ورة القيادة واإلدارة د -5

01/1/0041) 

كتاب كلية علوم ) مركز الحاسوب وخدمات االنترنيت / رئاسة الجامعة ( / 1)دورة التعليم االلكتروني رقم  -3

 (45/4/0045في  430الحاسوب والرياضيات 

 (47/1/0040في  0410) معهد االعمار لتكنولوجيا المعلومات ( ITP-TOEFL) شهادة  -9

 ( 1/1/0040في  411)المركز الدولي للحاسبات   IC3امتحان  -1

 (0041/ 47/5في  94) معهد االعمار لتكنولوجيا المعلومات ( ITP-TOEFL) شهادة  -7

 الجوائز : ثمانية عشر 

 0040لسنة   نشر بحث خارج العراقدرع جامعة القادسية الكفاءات العلمية   -4

 (.اليوجد) االبتكارات واالختراعات : تسعة عشر 


