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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 الجامعة-حي االساتذة-ديوانية عنوان السكن :  ميثاق حمزة كعيم البديري الثالثي واللقب  االسم
 07800279484 رقم الموبايل : ديوانيةال-1977 التولد ومسقط الرأس : 
 kazolamz@yahoo.com :البريد االلكتروني ديوانية-00007071 هوية األحوال المدنية : 

 

 ةالـعـلـمـي تالمؤهالالتعليم/ 
 

 سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة 

 1999 القادسية الرياضيات بكلوريوس
 2002 اسباتالمركز القومي للح معلوماتية دبلوم عالي
 2006 المستنصريةالجامعة  الرياضيات ماجستير
 2015 روسيا-فارونيش الحكومية الرياضيات الدكتوراه

 

 معلومات وظيفية 
 1999-11-21 تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة 
 1999-11-21 تاريخ المباشرة في التعليم العالي 

يخ المباشرة في جامعة القادسية تار  21-11-1999 
 

 المناصب :

 خالل الفترة المنصب  ت

 الى من

 2007-7-12 22-6-2007 مسؤول وحدة الحاسبة االلكترونية 1
 2007-7-12 22-6-2007 مسؤول وحدة االنترنت 2
 2010-10-1 2009-9-15 مسؤول وحدة االنترنت 3
 2017-11-15 2015-11-18 مقرر قسم الرياضيات 4
 2017-12-12 2016-3-1 مسؤول وحدة االنترنت 5
المسؤول االلكتروني لمجلة القادسية  6

 للعلوم التربوية و االنسانية
 لحد االن 22-2-2016
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 االلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي

 2006-6-20 مدرس مساعد

 2009-9-3 مدرس

 المحاضرات الدراسية 

 المحاضرات  ت

 التحليل الرياضي 1
 ل العقديالتحلي 2
 االحصاء و االحتمالية 3
 االحصاء الرياضي 4
 الحاسبات لصفوف االول كلية التربية 5
 الحاسبات لصفوف الثاني كلية التربية 6
 الرياضيات العامة لصفوف االول االدارة و االقتصاد 7
 الرياضيات المتقطعة للحاسبات كلية الرياضيات 8
 لرياضيات لكلية الرياضياتالتحليل العددي لصفوف الثالث ل 9
لصفوف الثاني لالحصاء و المعلوماتية   ++Cالبرمجة بلغة  10

 لكلية الرياضيات
الثاني لالحصاء و المعلوماتية لكلية البرمجة بلغة باسكال  11

 الرياضيات
 

 التشكرات 

 كتاب الشكر  ت

 2017-1-24في 1188 1
 2017-1-30في  1189 2
 2017-1-22في  862 3
 2017-1-9في  327 4
 2016-12-8في  13300 5
 2016-10-4في  11339 6
 2017-7-9في  6028 7
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 التاليف والترجمة 

 نوع المؤلف ت

  
 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسم المؤتمر او الندوة ت

 2007مؤتمر بابل العلمي االول  1
 2008ي االول مؤتمر كربالء العلم 2
 2008مؤتمر ذي قار العلمي االول  3
 2017مؤتمر كلية العلوم القادسية  4
 2012وسيا ر -مؤتمر مدرسة الرياضيات 5
 2013روسيا –مؤتمر مدرسة الرياضيات  6
 2014وسيا ر -مؤتمر اكاديمية فارونيش للغابات 7
 2017-1-9-لتربيةا-ندوة الرياضيات 
 2017-3-29-لتربيةا-الرياضياتندوة  
 2017-12-25ندوة الفيزياء  

 

 روابط المواقع البحثية 

 الرابط  الموقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=WVFT1NkAAAAJ 

Research gate https://www.researchgate.net/profile/Methaq_Geem2? 
وهكذا لبقية المواقع 

 المشترك بها
 

 

 الدورات 

 ت
 مكان الدورة  الدورة 

 مركز االمتياز Excelدورة برنامج  1
 مركز االمتياز outlookدورة برنامج  2
 مركز االمتياز frontpageدورة برنامج  3
 بغدادجامعة  تصميم المواقعدورة  4

https://scholar.google.com/citations?user=WVFT1NkAAAAJ
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 ت
 مكان الدورة  الدورة 

 مركز التاهيل التربوي 2006دورة التاهيل التربوي  5
 جامعة الكوفة دورة تطوير اللغة االنكليزية 6
 جامعة الكوفة دورة امتحان التوفل 7
 وسيار -جامعة فارونيش الحكومية دورة تعلم اللغة الروسية 8
 مكرز التاهيل التربوي 2017دورة التاهيل التربوي  9
 امعة القادسيةج-قسم التعليم المستمر اللغة العربيةدورة سالمة  10
 مركز الحاسبة االلكترونية دورة تطوير تصميم المواقع االلكترونية 11
 كلية الهندسة دورة برنامج الجدول االلكتروني  12
 مركز الحاسبة االلكترونية دورة برنامج الغيابات االلكتروني 13
 سم الرياضياتق-يةكلية الترب Latexدورة برنامج  14
 كلية الحاسبات و المعلوماتية Latexدورة برنامج  15
 حدة االنترنتو -كلية التربية spssدورة  16
 حدة االنترنتو -كلية التربية دورة امنية الحاسبات 17
 حدة االنترنتو -كلية التربية دورة التعليم الكتروني 18
 حدة الحاسبةو -كلية التربية wordدورة   19
 حدة الحاسبةو -كلية التربية Accessدورة برنامج  20
 حدة الحاسبةو -كلية التربية Excelدورة برنامج   21
 مركز الحاسبة دورة التعليم االلكتروني 22

 

 البحوث المنشورة 

 رابط البحث السنة  المجلد العدد اسم المجلة  اسم البحث ت

1 o coercivity system of  

C0-polynomials 

operators 

Vestink VSU-

Mathematics 

4 12 2014  

2 O correct solvability of 

certain of 

nonstationary problem 

without initial 

conditions   

Belkord 

science-Math  

25 196 2014  

3 O one nonstationary 

problem without initial 

conditions   

Science 

potential  

4 49 2015  

4 Pretopological spaces AL-Qadisiyia 

for pure science 

3 13 2008  

5 On α-L-prpoer 

mapping 

J. of baylon 1 15 2008  
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6 Asymptotic solution of 

singularly pertubeted 

problems with 

quadratic small 

parameter 

J. of Babylon 1 26 2018  

7 Asymptotic solution 

for linear quadratic 

optimal control 

problems with 

quadratic small 

parameter 

 

J. of AL-

Qadisiyah for 

computer 

science and 

mathematic 

1 10 2018  

 


