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 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت
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 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي
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 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

ذOn certain types of totally disconnected fibers 2007ذ1

On ذ2  light mapping 2007ذ

ذOn intuitionistic fuzzy special light mapping 2009ذ3

Characterizations of ذ4 -light mapping 2009ذ

ذOn weakly ij-open functions in bitopological spaces 2009ذ5

ذOn pairwise fibers in bitopological spaces 2009ذ6

7 The graph of partial orders 2013 

8 transitive relations and the graph of finite -The graph of reflexive

 topologies 
2015 

9  The graph of acyclic digraphs 2015 

 تازيخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت
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 On support sets of acyclic and transitive digraphs 2017  ذ10

11 On characterization of connected graphs without induced subgraphs- 

 
2017 

 On The Enumeration of The Transitive and Acyclic Digraphs Havingذ12

a Fixed Support Set 
2018 

13 ON SPECIALIZATION BETWEEN FINITE TOPOLOGIES AND 

DIRECTED GRAPHS 
2019 

14 On Support Sets of the Graph of Partial Orders 2019 

 و انكرة انمنهجُح  انكرة انمؤنفح أو انمرشجمح

 سنح اننشش أسم انكراب خ
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 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ذذدبؾومذعاليذ1

ذ2ذماجدتريذذ2

ذذدكتوراهذ3

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعمم  انعهمُحواننذواخ انمؤذمشاخ 

) نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

مشاركة  –حضور 
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) حبث / بودرت 
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ذمشاركذبابل/ذالرتبيةذاالداديةذ2009 المؤتمر العممي الثالث ذ4

ذمشاركذوادط/كؾيةذالرتبيةذ2016 المؤتمر الدولي العممي العاشرذ5

المؤتمر العممي الدولي الثالث ذ6
 االتحادية يكاتيرنبورغ

ذمشاركذ/يؽاتريـبوركرودياذ2015

ذمشاركذروديا/اجيػدكذ2014 الرابع المؤتمر العممي الدوليذ7



 

 

 

 

 

 

 

ذمشاركذروديا/يؽاتريـبوركذ2016    الخامس المؤتمر العممي الدوليذ8

ذمشاركذالؼاددية/عؾومذاحلادوبذوالرياضياتذ2008 الرياضياتندوة لدبل النهوض بواقع ذ9

ذحضورذالؽوفةذ2010 ندوة سبل النهوض بواقع الرياضياتذ10

ذالؼاددية/ذالرتبية/ذالرياضياتذ2017 العممي ندوة في اسباب تدني المدتوى ذ11

ذ

ذمشارك

ذحضورذالؼاددية/الرتبية/الػيزياءذ2018 ندوة استخدامات النانو ذ12

ذحضورذالؼاددية/الرتبية/الػيزياءذ2018 ندوة لمعرفة المجالت الرصينةذ13

ذحضورذالؼاددية/الرتبية/عؾومذالؼرانذ2017 ندوة في عموم القران ذ14

ذحماضرذبابل/ذالرتبيةذلؾعؾومذالصرفةذ2019 ندوة في نظرية البيان وتطبيقاتها ذ15

ذحضورذالؼاددية/كؾيةذالرتبيةذ2018 ندوة في الرياضيات ممكة العموم ذ16

ذمشاركذالؼاددية/ذمركزذررائقذالتدريسذ2017 10دورة التأهيل التربوي ذ17

ذمشاركذالؼاددية/ذمركزذالتعؾيمذاملدتؿرذ2017 سالمة المغة العربيةدورة ذ18

ذمشاركذالؼاددية/ذالرتبية/وحدةذاحلادبةذ2018 دورة في تعمم االتكسذ19

ذمشاركذالؼاددية/ذالرتبية/وحدةذاحلادبةذ2017 دورة في برنامج اكدسذ20

ذمشاركذالؼاددية/ذالرتبية/وحدةذاحلادبةذ2018 دورة التعمم االلكترونيذ21

ذمشاركذالؼاددية/ذالرتبية/وحدةذاحلادبةذ2017 دورة امنية المعموماتذ23

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ2011-2006ذدائؿيةذالؾجـةذاالمتحانيةذيفذقدمذالرياضياتذ1

ذ2019-2018ذدائؿيةذالؾجـةذالعؾؿيةذيفذقدمذالرياضياتذ2

ذ2017ذمؤقتةذجلـةذاالرذادذالرتبويذ3

ذ2017ذمؤقتةذجلـةذالتؽافلذاالجتؿاعيذ4

ذ2019ذمؤقتةذجلـةذامتحانذالتـافديذرؾبةذالدكتوراهذيفذجامعةذبابلذ5

ذ2018ذمؤقتةذجلـةذمـاقشةذرالبةذماجدتريذيفذجامعةذبابلذ6

ذ2019ذمؤقتةذجلـةذمـاقشةذرالبذماجدتريذجامعةذالؽوفةذ7

ذ2017ذمؤقتةذاداءذاجلامعاتذجلـةذتؼويمذ9

ذ10

جلـةذ

الغياباتذ

ذيفذ

ذ2019ذمؤقتةذجلـةذالغياباتذيفذقدمذالرياضيات

ذ2018ذمؤقتةذجلـةذادتاللذمعامؾةذترقيةذملرتبةذمدرسذ11

ذ2019ذمؤقتةذجلـةذادتاللذمعامؾةذترقيةذملرتبةذادتاذذمداعدذ12

ذ2019-2005ذمؤقتةذالؼدمجلـةذمـاقشةذمشاريعذحبوثذالتخرجذلؾدرادةذاالوليةذيفذذ13

  االخشياألنشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

ذمؼومذلؾعديدذمنذالبحوثذالعؾؿيةذومعامالتذالرتقياتذالعؾؿيةذذاحباثذعؾؿيةذتؼويمذ



 

 

 

 

 

 

 

ذعؼدذندواتذعؾؿيةذيفذقدمذالرياضياتذذاملبادراتذالعؾؿيةذ

ذذلؾردائلذواالراريحذتؼويمذعؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذالتعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 انمقشساخ انذساسُح انرً قمد ترذسَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 اسس الرياضيات مؼدمةذيفذنظريةذالبيانذذ1

 المعادالت التفاضمية الجزئية ذذ2

 التحميل العقدي ذذ3

 المعادالت التفاضمية االعتيادية ذذ4

 االحصاء الرياضي ذذ5

 التحميل الرياضي ذذ6

 التفاضل والتكامل ذذ

 الحاسبات ذذ

 االحصاء واالحتمالية ذذ

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسنح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

 2172 قسم السياضيات في ستائس للنوافرتأهيل قاعات دزاسية من صبغ و 7

 2173 الدزاسية في قسم السياضيات تصليع مقاعد دزاسية لقاعات 2

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

والبحث  م العالييالسيد وزير التعل كتاب شكرذ1

 العلمي

9002 

 9002 السيد رئيس الجامعة/ القادسية كتاب شكر ذ2

 9002 رئيس الجامعة/ القادسيةالسيد  كتاب شكر ذ3

 9002 السيد رئيس الجامعة/ القادسية كتاب شكر ذ4

 9002 السيد رئيس الجامعة/ القادسية كتاب شكر ذ5

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ6



 

 

 

 

 

 

 

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ7

 9002 الكلية/ القادسية/ التربيةالسيد عميد  كتاب شكرذ8

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ9

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ10

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ11

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ12

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ13

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ14

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ15

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ16

 9000 القادسية/ التربيةالسيد عميد الكلية/  كتاب شكرذ17

 9000 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ18

 9000 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ19

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ20

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ21

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ22

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ23

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ24

 9002 السيد عميد الكلية/ القادسية/ التربية كتاب شكرذ25

 9002 السيد عميد الكلية/ بابل/ التربية كتاب شكرذ26

 9002 السيد عميد الكلية/ بابل/ التربية كتاب شكرذ27

 9002 السيد عميد الكلية/ بابل/ التربية كتاب شكرذ28

 9002 السيد عميد الكلية/ الكوفة/ التربية كتاب شكرذ29

 9002 السيد عميد الكلية/القادسية/التربية شهادة تقديريةذ30

 9002 الكلية/القادسية/التربيةالسيد عميد  شهادة تقديريةذ31

 9002 السيد عميد الكلية/القادسية/التربية شهادة تقديريةذ32

 9002 السيد عميد الكلية/القادسية/التربية شهادة تقديريةذ33

 9002 السيد عميد الكلية/القادسية/التربية شهادة تقديريةذ34

 9002 السيد عميد الكلية/القادسية/التربية شهادة تقديريةذ35

 9002 السيد عميد الكلية/بابل/التربية شهادة تقديريةذ36

 9002 السيد عميد الكلية/واسط/التربية شهادة تقديريةذ37

 9002 السيد عميد الكلية/ميسان/التربية شهادة تقديريةذ38

 9002 السيد عميد الكلية/قم/التربية شهادة تقديريةذ39

 9000 الكلية/كربالء/التربيةالسيد عميد  شهادة تقديريةذ40

 9002 السيد عميد الكلية/بابل/التربية اساسية شهادة تقديريةذ41



 

 

 

 

 

 

 

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذعربي 7

 متودط انؽؾيزي 2

 متودطذذ ذرودي 3

 


