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 :رسالة الماجستير 

“Comparison of ridge and radial basis functions neural networks for interpolation 

problems” 

 (مقارنة بين الشبكات العصبية ذات دوال االساس الصلبة ودوال االساس الشعاعية في مسائل االندراج)

 : اطروحة الدكتوراه

"HYERS-ULAM STABILITY OF THE SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL 

EQUATIONS" 

 

 (اوالم لحلول المعادالت التفاضلية–استقرارية هايرز )

 

 المناصب السابقة :رابعا 

 

 . كلية علوم الحاسوب والرياضيات – مسؤول وحدة المكتبة -7

 .كلية علوم الحاسوب والرياضيات  – مقرر قسم االحصاء والمعلوماتية -9

 

 اللجان :خامسا 

 كلية العلوم / وبطاقات الطلبة في قسم علوم الحياة لجنة تدقيق سجالت  -7

 9882-9880لكلية علوم الحاسوب والرياضيات للعام  اللجنة االمتحانية -9

 9878-9882اللجنة االمتحانية لكلية علوم الحاسوب والرياضيات للعام  -2
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 مؤتمر تقييم اداء كادر الكلية خالل فترة ال -1

 

 والندوات المؤتمرات : سادسا

 . 9881جامعة القادسية عام / المؤتمر العلمي لكلية العلوم  -7

 . 9880اب  90-91 جامعة القادسية /  المؤتمر العلمي االول لكلية علوم الحاسوب والرياضيات -9

 . 9882اذار  90-94جامعة بغداد / علوم الالمؤتمر العلمي الثالث لكلية  -2

 .صربيا –المنعقدة بجامعة بلغراد   9879ايار  90-90ندوة الرياضيات وتطبيقاتها  -4

 .الندوة العلمية االولى لتحديث مناهج الرياضيات المنعقدة في رحاب جامعة القادسية  -0

 .الندوة العلمية  الثانية لتحديث مناهج الرياضيات المنعقدة في رحاب جامعة كربالء  -0
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التي اقيمت بكلية علوم الحاسوب والرياضيات يوم  (الدراسات العليادليل )الحلقة النقاشية  -1

71/0/9882 . 

التي اقيمت بكلية علوم الحاسوب والرياضيات يوم ( دليل عمل لجان الترقيات العلمية)ة العلمية والند -0

7/4/9882 . 

 97/7/9882يوم التي اقيمت بكلية علوم الحاسوب والرياضيات ( دليل عمل اللجان االمتحانية)ندوة   -2

 

 الدورات : سابعا 
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 البحوث المقبولة للنشر : تاسعا

 اسم المجلة العنوان ت
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 (21)عدد   التشكرات:   عاشرا

 . (7عدد )كتاب شكر وتقدير من السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -7

 . (7)شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية عدد  كتاب  -9

 . (7عدد )كتاب شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس جامعة القادسية للشؤون العلمية  -2

 . (2 عدد)شكر وتقدير من السيد عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات  كتاب -4

 

 

اوالم حيث   -تناولت هذه البحوث دراسة نوع من االستقرارية للمعادالت التفاضلية يسمى هايرز : مالحظة 

مع تحديد ثابت  الخطية ذات رتب مختلفهالمن المعادالت التفاضلية الخطية و النواع  االستقرارية تم اثبات

وهذا اوالم لالستقرار باستخدام طرق متنوعه ومبتكره تم اعتمادها الحقا في بحوث عالمية  –هايرز 

الموضوع له اهمية كبيره في مواضيع مثل نظم السيطرة واالندراج والتقريب فضال عن بعض التطبيقات في 

 .علوم الحياة 


