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التارٌخ  مالقسالكلٌـــة الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 

 

 2007الرٌاضٌات العلوم العراق /القادسٌة

 2013الرٌاضٌات علوم الحاسوب والرٌاضٌات العراق /القادسٌة الماجستٌر 

 

 : (Master) رسالت املاجستري
Study of Some Classes Related with Geometric Function Theory 

 اهلندسية  الدالةاألصناف املرتبطة بنظرية  بعض دراسة

 : (Administration activities)  املناصب :رابعًا 

 .ـــ  لحد اآلن    2013/  12/  31  مقرر قسم الرٌاضٌات 

 : (scientific title)اللقب العلمي   :  امساً 

 2013/  9/  24مدرس مساعد  

 

 : (Papers Published)  املنشىرةالبحىث  : سادساً 
 

 ت
No. 

 عنوان البحث
Research title 

 اسم المجلة
Journal name 

 المجلد
Volu

me 

 العدد
No. 

 السنة
Year 

 الصفحات
Pages 

1 Differential 

subordination theorems 

of analytic functions 

and some applications 

American Journal of 

Scientific Research 

(USA) 

49 1 2012 91-101 

2 On subclass of p-valent 

analytic functions with 

negative coefficients 

Advances and 

Applications in 

Mathematical 

Sciences (India) 

11 5 2012 239-254 



3 On second –order 

differential 

subordinations for 

multivalent functions 

associated with Komatu 

operator 

Journal of AL-

Qadisiah for 

Computer Science 

& Mathematics 

(Iraq) 

4 2 2012 56-68 

4 Differential 

subordinations of 

multivalent analytic 

functions associated 

with Ruscheweyh 

derivative 

Analele 

Universitatii Oradea 

Fasc. Matematica 

(Romania) 

XX 1 2013 27-33 

5 On a new class of 

harmonic univalent 

functions 

Matematicki Vesnik 

(Serbia) 

65 4 2013 555-564 

6 Differential Sandwich 

Theorems for Integral 

Operator of Certain 

Analytic Functions 

General  

Mathematics Notes 

(Jordan) 

15 1 2013 72-83 

7 Sandwich Theorems for 

Certain Subclasses of 

Analytic Functions 

Defined by Convolution 

Structure with 

Generalized Operator 

Analele 

Universitatii Oradea 

Fasc. Matematica 

(Romania) 

XXI 1 2014 190-183 

8 Subordination Results 

for Fractional Integral 

Associated with Dziok-

Srivastava Operator 

Journal of Fractional 

Calculus and 

Applications 

(Egypt) 

5 2 2014 87-84 

9 Some Properties of a 

certain Class of 

Multivalent Analytic 

Functions 

with a Fixed Point 

International Journal 

of Innovative 

Science, 

Engineering & 

Technology  

(India) 

1 9 2014 336-339 

10 On sandwich theorems 

for higher-order 

derivatives of 

multivalent analytic 

functions associated 

with the generalized 

Noor integral operator 

Asian-European 

Journal of 

Mathematics 

(Singapore) 

7 2 2014 1-14 



11 Differential 

Subordinations for 

Certain Class of 

Symmetric Functions 

Journal of Global 

Research in 

Mathematical 

Archives (India) 

2 3 2014 143-149 

 

 : (The studies)  التذريس : سابعاً 

العام الدراسي 
الفصل 

الدراسي 
عدد الشعب الصف القسم اسم المادة 

 األول 2013-2014

 2األول  اإلحصاء وانمعهوماتية (1)تفاضم وتكامم 

 1انثاني  انرياضيات (1)ي انتحهيم انعذد

 1انثاني  اإلحصاء وانمعهوماتية (1)انتحهيم انعذدي 

 1انثانج  انحاسبات بحوث انعمهيات

 1انثانج  انرياضيات بحوث انعمهيات

 1انثانج  اإلحصاء وانمعهوماتية (1)بحوث انعمهيات 

رياضيات وإحصاء 

 حياتي

فرع انعهوو انمختبرية 

 في كهية انصيذنة انسريرية

 2األول 

 انثاني 2013-2014

 1األول  انرياضيات (1)جبر خطي 

 2األول  انرياضيات انطبية (1)جبر خطي 

 1انثاني  انرياضيات (1)انتحهيم انعذدي 

 1انثاني  اإلحصاء وانمعهوماتية (1)انتحهيم انعذدي 

 2انثانج  انحاسبات بحوث انعمهيات

 1انثانج  انرياضيات تبحوث انعمهيا

 1انثانج  اإلحصاء وانمعهوماتية (1)بحوث انعمهيات 

 1انثانج  اإلحصاء وانمعهوماتية (2)بحوث انعمهيات 

 األول 2014-2015
 1انثاني انرياضيات ( 1)جبر زمر 

 1انثانج  اإلحصاء وانمعهوماتية (2)بحوث انعمهيات 



 : (Acknowledgments)التشكراث   : سابعاً 
 . 2009/  1/  5فً   25/ عمٌد كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  -1

 . 2009/  2/  3فً   168/ عمٌد كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  -2

 . 2009/  5/  19فً   943/ عمٌد كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  -3

 . 2009/  10/  15فً   2077/ عمٌد كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  -4

 . 2010/  4/  7فً   783/ لوم الحاسوب والرٌاضٌات عمٌد كلٌة ع -5

 . 2011/  3/  7فً  25/ عمٌد كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  -6

 . 2013/  12/  31فً  21216/ رئٌس جامعة القادسٌة  -7

 . 2014/  2/  16فً  282/ الصٌدلة عمٌد كلٌة  -8

.  2014/  3/  3فً  950/ عمٌد كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات  -9

 

 

:  (Castigations)العقىباث   :  امناً 
ال توجد 

 

:  (Commissions)اللجان   :  اسعاً 

 . 2008/  12/  31فً    629/ المطبوعات  وإعدادالندوات والحلقات النقاشٌة  إلعدادلجنة  -1

.  2009/  3/  31فً    552/ لجنة المطبوعات  -2

( / بضمنها المكتبة االلكترونٌة)ت علمٌة لجنة تهٌئة كافة مستلزمات المكتبة من كتب ودورٌات ومجال -3

 . 2009/  5/  4فً    797

 . 2012/  11/  8فً    3008/  اإلعالملجنة  -4

 . 2013/  5/  28فً    1592/ لجنة المشترٌات  -5

 . 2013/  8/  13س  فً   169/ لجنة تحقٌقٌة  -6



 . 2013/  8/  20فً    2435/ لجنة التسعٌر  -7

 . 2013/  8/  27س فً  180/ لجنة تدقٌقٌة  -8

 . 2014/  1/  15فً    291/ االعتراضات لجنة  -9

 . 2014/  1/  16فً    319/  شراء الكتبلجنة  -10

 . 2014/  1/  16فً    319/  المطبوعاتلجنة  -11

 . 2014/  2/  20فً    795/ استالم مواد مشروع تناقل المعلومات لجنة  -12

 . 2014/  3/  24فً  1212/ فً الكلٌةإعداد تقرٌر التقٌٌم الذاتً لألقسام العلمٌة لجنة  -13

 . 2014/  3/  25فً  1249/  بطاقات تخرج الطالب لجنة تدقٌق -14

 . 2014/  7/  1فً  2566/ مطابقة األسعارلجنة  -15

.  2014/  7/  9فً  2644/  التخرجبطاقات ومعدالت  لجنة تدقٌق -16

 

 الذوراث  :  ااراً 

 / وحدة التعلٌم المستمر/  لوم الحاسوب والرٌاضٌاتكلٌة ع/  (الحاسبة االلكترونٌة)دورة الحاسبات  -1

.  2009 /4/  29فً  761

 /وحدة التعلٌم المستمر / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات ( / Microsoft word)دورة الحاسبات  -2

 . 2009 /4/  29فً  763

درٌس والتدرٌب مركز تطوٌر الت/ جامعة القادسٌة ( / الخامسة واألربعون)دورة التقنٌات التعلٌمٌة  -3

 . 2013 /1/  22فً  1022 /الجامعً 

مركز تطوٌر التدرٌس والتدرٌب / جامعة القادسٌة ( / الثانٌة واألربعون)دورة التأهٌل التربوي  -4

 . 2013 /5/  22فً  8299 /الجامعً 


