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المحتویات
الصفحةوعاملوضت
4المعلومات الشخصیة1

4الخدمة الوظیفیة2

4)، الماجستیر، الدكتوراهسالبكالوریو(الشھادات3

4األلقاب العلمیة4

5الرسائل واالطاریح5

5منصب إداري وعلمي23: اإلداریة والعلمیةالمناصب6

6كتب مؤلفة في الریاضیات5: الكتب المؤلفة7

6موضوع مختلف في الدراسات الصباحیة والمسائیة29: ةیاألولسات الدرا8

8مواضیع مختلفة في أكثر من جامعة10: الدراسات العلیا9

8طالب دكتوراه 3طالب ماجستیر و 14: اإلشراف10

9دكتوراه اطاریح 10رسالة ماجستیر و 47: المناقشات11

من البحوث التي قیمتھا علمیا فضال عن رسائل الكثیر : التقویم العلمي12
9الماجستیر والدكتوراه 

9بحثا منشورا48: البحوث13

9مؤتمرا علمیا24: العلمیةالمؤتمرات14

9ندوة علمیة15: الندوات العلمیة15

9ورش عمل مختلفة 7: ورش العمل 16

9احیة محاضرات افتت9:المحاضرات العامة17

9دورات مختلفة9:  الدورات 18

9عضویة نقابة واحدة وأربع جمعیات: الجمعیات والنقابات19

10لجنة علمیة  أو إداریة194:ان ــاللج20

10كتاب شكر وتقدیر 98:كراتـــالتش21

10شھادة تقدیریة28: الشھادات التقدیریة 22
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المعلومــات الشخصیــة : أوًال
نوري فرحان عذاب عبید المیاحي: االسم الرباعي واللقب

تحلیل دالي : ریاضیات  االختصاص الدقیق : االختصاص العام
: فصیلة الدمالدیوانیة25/4/1960: التولد ومسقط الرأس

23/7/2007اإلصدارتاریخ 00648030: ھویة األحوال المدنیة رقم 
6رقم الصحیفة 229رقم السجل دیوانیة: اإلصدارجھة 
بغداد: اإلصدارجھة 30/4/1978اإلصدارتاریخ 125852: شھادة الجنسیة رقم 
بغداد:اإلصدارجھة 8/7/2008اإلصدارتاریخ G2110179: جواز السفر رقم 

)0018226: (زینب الكبرى       رقم البطاقة التموینیة : اسم مركز التمویل 747وین رقم مركز التم
ستة أوالد) 6(متزوج  ولھ : الحالة االجتماعیة  

)        33(زقاق ) 505(محلة أم الخیل  مقابل جامع إبراھیم الخلیل /حي الحكیم / الدیوانیة : الحالي عنوان السكن
036–635735: المسكنقم ھاتفر)79(رقم  الدار 

nafm2005@yahoo.com:البرید االلكتروني 07801432941: رقم الموبایل 
كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة / وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي:الحاليعنوان العمل

دمــة الوظیفیــة الخ: ثانیـًا
المباشرة تاریخ الدائرة 

19/4/1990أول تعیین في دوائر الدولة
19/4/1990وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

23/5/1990جامعة القادسیة
23/5/1990كلیة التربیة  جامعة القادسیة 
9/10/2001كلیة العلوم   جامعة القادسیة

29/9/2008لریاضیات  جامعة القادسیةكلیة علوم  الحاسبات وا
أربعة سنوات وأربعة أشھر: باإلضافة إلى الخدمة العسكریة

الشھــادات: ثالثـًا

التاریخالبلد المانحالجامعةالكلیةاالختصاصالشھادة

18/6/1983العراقجامعة البصرةالعلومالریاضیاتالبكالوریوس

5/11/1989العراقمعة البصرةجاالعلومالریاضیاتالماجستیر
29/11/2000بولنداجامعة ووجالریاضیاتالریاضیاتالدكتوراه

األلقـاب العلمـي: رابعـًا
رقم وتاریخ األمر الجامعيتاریخ منح اللقباللقب العلمي
19/4/1990في 23/5/19902222مدرس مساعد

18/12/2001في 29/11/20001034مــــدرس
11/1/2005في 28/6/2004273مساعـدأستاذ 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/المعاملة قید االنجاز دائرة البحث والتطویرأستاذ
2012منذ شھر تشرین الثاني 
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:الرسائل واالطاریح: خامسًا
:رسالـة الماجستیـر

.لثانيبعض المشاكل اإلحصائیة للبیانات اآلسیة غیر المرئیة من الصنف ا
((Some Statistical Problems Ratted To The Exponential Censored Data Of Type II))

:أطروحـة الدكتـوراه* 
.طرق التحلیل المحدب في نظریة قیاس مارتنجل

((Convex Analysis Methods In Martingale Measure Theory))
اإلداریة والعلمیةالمنـاصــب : سادسـًا

:شغل العدید من المناصب وھي
إلى-الفترة من الجھة التي عمل فیھاعنوان الوظیفةت

13/10/1994–13/2/1997 جامعة / كلیة التربیةمقرر قسم الریاضیات1
15/10/2001–20/2/2001القادسیة

جامعة / كلیة العلومرئیس قسم علوم الحاسبات2
3/12/2003–8/10/2001القادسیة

رئیس قسم الریاضیات باإلضافة إلى مھامھ 3
رئاسة قسم علوم الحاسبات 

جامعة / كلیة العلوم
3/12/2003–22/9/2002القادسیة

عمید كلیة العلوم باإلضافة إلى مھامھ في 4
رئاسة قسمي علوم الحاسبات والریاضیات 

جامعة / كلیة العلوم
29/9/2008–1/6/2003یةالقادس

جامعة / كلیة العلومرئیس تحریر مجلة القادسیة للعلوم الصرفة5
2007–2003القادسیة

في 391حسب االمرجامعة القادسیةرئیس لجنة اختبار الصالحیة  للتدریسیین6
17/7/2003

2004جامعة القادسیةرئیس لجنة اإلسكان7

اإلضافة إلى مھام رئیس قسم علوم الحاسبات ب8
عمید كلیة العلوم

جامعة / كلیة العلوم
4/11/2008–2004/ 25/10القادسیة

جامعة /عضو ھیئة تحریر مجلة المثنى للعلوم 9
المثنى

جامعة / كلیة العلوم
ولحد اآلن-2007المثنى

وكیل مساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة 10
8/5/2008–27/4/2008جامعة القادسیةم باإلضافة إلى مھام عمید كلیة العلو

وكیل عمید كلیة اآلداب باإلضافة إلى مھام 11
3/6/2008–2008/ 27/5جامعة القادسیةعمید كلیة العلوم 

12
اإلشراف على كلیة علوم الحاسبات 

والریاضیات باإلضافة إلى مھام عمید كلیة 
العلوم

29/9/2008–1/6/2008جامعة القادسیة

عمید كلیة علوم الحاسبات والریاضیات13
كلیة علوم الحاسبات 

جامعة / والریاضیات
القادسیة

29/9/2008من 
29/12/2013لغایة 

رئیس تحریر مجلة القادسیة لعلوم الحاسبات 14
والریاضیات

كلیة علوم الحاسبات 
جامعة / والریاضیات

القادسیة
ولحد اآلن2008

كلیة الطب البیطري باإلضافة إلى وكیل عمید 15
20/7/2010–6/7/2010جامعة القادسیةمھام عمید كلیة علوم الحاسوب والریاضیات

العلمیةوكیل مساعد رئیس الجامعة للشؤون 16
–24/10/2010جامعة القادسیةباإلضافة إلى مھامھ

29/10/2010
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إلى-الفترة من الجھة التي عمل فیھاعنوان الوظیفةت

عضو ھیئة استشاریة في مجلة الریاضیات 17
ولحد اآلن 2010جامعة الكوفةاسبات جامعة الكوفةوعلوم الح

28/7/2011–17/7/2011جامعة القادسیةمساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة وكالة18
13/7/2011في 9861

رئیس لجنة عمداء كلیات علوم الحاسبات والریاضیات في الجامعات 19
العراقیة

لغایة     22/6/2011من 
29-12-2013

وكیل عمید كلیة التربیة بنات باإلضافة إلى 20
11/2012/ 5–16/5/2012جامعة القادسیةمھام عمید كلیة علوم الحاسوب والریاضیات

باإلضافة إلى مھام الصیدلة وكیل عمید كلیة 21
17/3/2013-5/11/2012جامعة القادسیةعمید كلیة علوم الحاسوب والریاضیات

ولحد اآلن24/2/2013لخوارزمي العراقیةرئیس جمعیة ا22

رئیس تحریر مجلة جمعیة الخوارزمي العراقیة23

ةـــفمؤلالالكتــب : سابعـًا
:الكتب المؤلفة ھي 

).2005األولىالطبعة (مقدمة في التحلیل الدالي ) 1(
).2006األولىالطبعة (نظم البدیھیات والھندسة الالاقلیدیة ) 2(
).2007األولىالطبعة (المعادالت التفاضلیة الجزئیة وتطبیقاتھا ) 3(
).2008األولىالطبعة (قاموس المصطلحات العلمیة في الریاضیات ) 4(
.)2011األولىالطبعة (مقدمة في الریاضیات الضبابیة ) 5(

الدراسـات األولیة:ثامنـًا 
الجامعة ألولیة الصباحیة والمسائیة خالل سنوات الخدمةموضوعًا مختلفًا في الدراسات ا)29(شارك في تدریس

الكلیة القسم الصف الموضوع ت

التربیة الریاضیات األول طرق ریاضیة متنوعة 1
التربیة الریاضیات الثاني المعادالت التفاضلیة االعتیادیة 2
التربیة الریاضیات الثاني التفاضل والتكامل المتقدم 3
التربیة الریاضیات الثالث اإلحصاء واالحتمالیة 4
التربیة الریاضیات الثالث المعادالت التفاضلیة الجزئیة 5
التربیة الكیمیاء األول الریاضیات 6
التربیة الكیمیاء الثاني الریاضیات 7
التربیة الریاضیات الرابع اإلحصاء الریاضي 8
التربیة الریاضیات الرابع نظم البدیھیات والھندسة 9

لتربیةا الریاضیات
العلوم علوم الحاسبات

األول التفاضل والتكامل 10

التربیة التربیة الریاضیة الثاني اإلحصاء واالختبارات 11
التربیة علوم الحیاة الثاني اإلحصاء الحیاتي 12
التربیة الریاضیات األول

العلوماألول الریاضیات الثاني
الجبر الخطي 13

ةالتربی الثاني
علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الثالث نظریة الزمر 14



7

الكلیة القسم الصف الموضوع ت

التربیة الریاضیات الثالث نظریة الحلقات 15
التربیة الریاضیات الرابع التبولوجي 16
التربیة الریاضیات الرابع
التربیة الفیزیاء الثالث التحلیل العقدي 17

التربیة 

علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الثالث لتحلیل الریاضيا 18

التربیة 
الكوفة-تربیة بنات 

العلوم
علوم الحاسوب والریاضیات

الریاضیات الرابع التحلیل الدالي 19

العلوم الریاضیات األول  أسس الریاضیات 20
العلوم  علوم الحاسبات الرابع الریاضیات الضبابیة 21

لعلوما الریاضیات الثاني فضاءات معیاریة 22

العلوم اإلحصاء 
والمعلوماتیة الثاني احتمالیة ومتغیرات عشوائیة 23

العلوم اإلحصاء 
والمعلوماتیة الثاني التوزیعات الخاصة 24

العلوم 
علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الرابع عملیات تصادفیھ 25

یاتعلوم الحاسوب والریاض الریاضیات الرابع نظریة القیاس 26
علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الرابع الجبر المتعدد الخطي 27
علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الثالث الریاضیات 28
علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الثالث  اختبار الفرضیات 29

الدراسـات العلیـا: تاسعًا
:مواضیع مختلفة وفي جامعات مختلفة وھي تسع) 10(دریس شارك في ت

الجامعة الكلیة القسم الدراسة الموضوع ت

بابل التربیة
القادسیة علوم الحاسوب والریاضیات

الریاضیات الماجستیر التحلیل الدالي  1

بابل التربیة
القادسیة ریاضیاتعلوم الحاسوب وال الریاضیات الماجستیر نظریة القیاس 2

الكوفة التربیة بنات
القادسیة علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الماجستیر نظریة االحتمال 3

الكوفة التربیة بنات الریاضیات الماجستیر نظریة مارتنجل 4
البصرة العلوم الریاضیات الدكتوراه نظریة القیاس متقدم 5
الكوفة التربیة بنات الریاضیات جستیرالما الریاضیات الضبابیة 6

القادسیة التربیة الریاضیة الماجستیر اإلحصاء 7
الكوفة علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الماجستیر سالسل ماركوف 8

القادسیة    علوم الحاسوب والریاضیات الریاضیات الماجستیر عملیات تصادفیھ متقدمة 9
القادسیةدبلوم عالي الطب البیطري ماجستیر  اإلحصاء الحیاتي  10
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على طلبة الدراسات العلیا اإلشــراف:عاشـرًا 
.طالب ماجستیر وثالثة طالب دكتوراه14أشرف على 

:طلبـة الماجستیـر

ت
عنوان الرسالةجھة الدراسةاسم الطالب

Equivalent Martingale Measure Forجامعة بابل/ كلیة التربیةفائز علي راشد1
Discrete Cases On The Riesz Spaces.

.On The Riesz Spacesجامعة بابل/ كلیة التربیةمحمد یحیى عبد علي2

).حول وجود قیاس مارتنجل المكافئ(الجامعة المستنصریة/ كلیة التربیةفاضل جاسم محمد3

).مبرھنة ثنائیة القطب في الفضاءات غیر المحدبة محلیًا (ةجامعة الكوف/ كلیة التربیة للبنات شیماء فرحان مطر4

/ كلیة علوم الحاسوب والریاضیات صالح مھدي علي5
)حول فضاءات المتجھات التبولوجیة الضبابیة ( جامعة القادسیة

/ كلیة علوم الحاسوب والریاضیات دعاء حسن حسین6
جامعة القادسیة

Some new properties of convex set-valued
functions in topological vector) spaces)

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات زینب حیدر عبد العالي7
))الالیقیني ( بعض المسائل المتعلقة بالقیاس غیر المؤكد   (جامعة القادسیة/

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات فراس حسین مجھول8
جامعة القادسیة/

Some New Properties Of Credibility
Measure Space

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات انتصار حربي راضي9
جامعة القادسیة/

Some Problems Related To Fuzzy Metric
Space

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات لیث سالم إبراھیم10
جامعة القادسیة/

Some New Properties of Fuzzy Hilbert
Spaces

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات دنیا أمین عبد الصاحب 11
جامعة القادسیة/

Separation theorem for fuzzy normed
spaces

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات صارم حازم ھادي12
On fuzzy topological linear spacesجامعة القادسیة/

اضیات كلیة علوم الحاسوب والریھند ولیم مطیر13
جامعة القادسیة/

Some New Results in Fundamental
Theorem of normed spaces

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات ھاشمسلمان بسام14
جامعة القادسیة/

Some New Results in Fundamental
Theorem of Fuzzy Measure Theory

:طلبـة الدكتـوراه

نوان الرسالةعجھة الدراسةاسم الطالبت

جامعة / كلیة العلوم/ قسم الریاضیاتمحمد جاسم محمد1
.Fuzzifying Martingale and Fuzzy Measureالبصرة

كلیة / قسم الریاضیاتبشرى یوسف حسن2
On Equivalent Martingale Measuresالجامعة المستنصریة/العلوم

كلیة اإلدارة /اإلحصاءمحمد حبیب الشاروط3
جامعة بغداد/قتصادواال

لتقدیر منحني ) Wavelet(تحلیل الموجة الصغیرة 
.االنحدار الالمعلمي
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المناقشـــات:احـد عشـر 
))1(ملحق رقمكما في (: أطروحة دكتوراه) 10(رسالة ماجستیر و ) 47(شارك في مناقشة 

التقویـم العلمـي :اثنـا عشـر 
للمجالت العلمیة المقدمة الماجستیر واطاریح الدكتوراه والبحوث العلمیةشارك في التقویم العلمي للعدید من رسائل 

وكتاب الریاضیات 2010فضال عن التقویم العلمي لكتاب الریاضیات للصف السادس العلمي طبعة .والترقیات العلمیة 
.2010للصف الثاني متوسط طبعة 

المنشورة البحــوث: ثالثـة عشـر
)2كما في ملحق رقم (ا في المجالت العلمیة العراقیة واألجنبیة الرصینة  بحث) 48(نشرت أكثر من 

المؤتمـرات العلمیـة : عشـرأربعة
في المؤتمرات العملیة المنعقدة داخل العراق وخارجھ باحثا فضال عن ذلك مؤتمرا علمیا )24(شاركت في أكثر من

العلمیة  ومشاركا أیضا في الجلسات الختامیة في إعدادرئیس لمعظم الجلسات وعضوا في اللجان التحضیریة أو
)3كما في ملحق رقم (التوصیات

الندوات العلمیـة: خمسة عشر 
ندوة علمیة في الندوات العملیة المنعقدة داخل العراق وخارجھ باحثا فضال عن ذلك كرئیس )15(شاركت في أكثر من

العلمیة  ومشاركا أیضا في الجلسات الختامیة في إعداد التوصیات لمعظم الجلسات وعضوا في اللجان التحضیریة أو
)4كما في ملحق رقم (

ورش العمل :ستة عشر 
ورش عمل  في ورش العمل  المنعقدة في الجامعات العراقیة بورقة عمل  فضال عن ذلك كرئیس ) 7(شاركت في أكثر من 

)5كما في ملحق رقم (في إعداد التوصیات  لمعظم الجلسات ومشاركا أیضا في الجلسات الختامیة 
المحاضرات العامة:عشر سبعة

.األخرىوكذلك التجمعات الثقافیة المؤتمرات والندوات العلمیة ات االفتتاحیالتي تم إلقائھا في المحاضرات 
في كلیة العلوم  القیت افتتاح في الندوة العلمیة المنعقدة " النھوض بواقع الریاضیات" محاضرة بعنوان ) 1(

20/12/2006جامعة القادسیة  بتاریخ 
القیت افتتاح في الندوة العلمیة المنعقدة في كلیة علوم  " سبل ومستلزمات تحدیث المناھج" محاضرة بعنوان ) 2(

.6/4/2009الحاسوب والریاضیات جامعة القادسیة  بتاریخ 
القیت في  افتتاح في المؤتمر العلمي المنعقد" المعتمد في الجامعات العراقیة النظام الدراسي " محاضرة بعنوان ) 3(

.12/1/2011الحاسوب والریاضیات جامعة القادسیة  بتاریخ في كلیة علوم 
افتتاح في الندوة العلمیة المنعقدة في كلیة في القیت " اثر الریاضیات في علم األحیاء" محاضرة بعنوان ) 4(

.23/3/2011الریاضیات وعلوم الحاسوب جامعة الكوفة بتاریخ 
القیت في  افتتاح في الندوة العلمیة المنعقدة في كلیة  علوم " العالقة بین الجامعة والمجتمع" محاضرة بعنوان ) 5(

.5/5/2011الحاسوب والریاضیات جامعة القادسیة  بتاریخ 
القیت في  افتتاح في الندوة العلمیة المنعقدة في كلیة علوم " نوي بین الواقع والطموح التعلیم الثا" محاضرة بعنوان ) 6(

.18/5/2011الحاسوب والریاضیات جامعة القادسیة  بتاریخ 
3/4/2014القیت في كلیة العلوم جامعة المثنى بتاریخ " دور الـریـاضــیات في حیاتـنا الــیومـیة" محاضرة بعنوان ) 7(
12/5/2014القیت في جامعة القادسیة  بتاریخ "التخطیط االستراتیجي في بناء المؤسسة التعلیمیة" محاضرة بعنوان) 8(
افتتاح في الندوة العلمیة المنعقدة في كلیة فيالقیت " واقع الریاضیات في الجامعات العراقیة" محاضرة بعنوان ) 9(

23/12/2015ار بتاریخ علوم الحاسوب والریاضیات جامعة ذي ق
الـــدورات: عشـرثمانیة

قسما منھا متدربا لتطویر قابلیة في األمور االداریة والعلمیة والقسم األخر محاضرا ات دور)9(شاركت في أكثر من 
)6كما في ملحق رقم (في الدورات المنعقدة في الجامعات العراقیة  

الجمعیـات والنقابـات:عشرتسعة
، جمعیة الخوارزمي العراقیة ،.جمعیة الریاضیات والفیزیاءوعضوا في كل من .نقابة المعلمین في الدیوانیةعضوا

.المعلوماتالعراقیة لتكنولوجیا جمعیة ال، فرع العراق /جمعیة كلیات الحاسبات والمعلومات 
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اللجــــان : ون عشر
لمیة وإداریة صادرة بأوامر إداریة أو جامعیة أو وزاریة  لجنة ع)194(تكلفت برئاسة أو عضویة  أكثر من 

)7كما في ملحق رقم (
التشكرات : وعشرونإحدى

تثمینا للجھود المبذولة في الكثیر من النشاطات العلمیة واإلداریة، وتقدیركتاب شكر)98(حصلت على أكثر من 
)8حق رقم كما في مل(صادرة بأوامر إداریة أو جامعیة أو وزاریة  

الشھادات التقدیریة:اثنان وعشرون 
التي شاركت بھا داخل العراق وخارجھواإلداریةالعلمیة شھادة تقدیریة من خالل النشاطات)28(حصلت على أكثر من 

)9كما في ملحق رقم (


