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 :المعلومات الشخصية
  متزوجة: احلالة االجتماعية 

  اردنية: اجلنسية

  ١٩٥٥-١٢-٨، عتيل : مكان وتاريخ الوالدة

  رياضيات جرب و انظمه ديناميكيه: التخصص 

  

 :المؤهالت العلمية 
  ١٩٧٨:السنة.عراق ال:  )الدولة املاحنة ).( كلية العلوم(املستنصرية : جامعة .  رياضيات :التخصص/ بكالوريوس-

 .)حول املثاليات االنقالبيه يف احللقات االبداليه وتعميما�ا()كلية العلوم(بغداد:  جامعة.  رياضيات :التخصص/  ماجستري-

                                                                                                  ١٩٨٢-١-٢٥: السنة  .العراق):الدولة املاحنة ( 

: )الدولة املاحنة( .)تراكيب جربية من صور كسوريه()كلية الرتبية(املستنصرية:  جامعة . رياضيات: التخصص /دكتوراه -

     ١٩٩٩-٧- ٧:السنة  .العراق

                                                  

 :الخبـــــــــرات
 ١٩٩٩- ٧-٧ ولغاية ١٩٨٢-٨-٢٦قسم الرياضيات من _ كلية الرتبية_ملستنصرية بغداد يف اجلامعة ا،عملت يف العراق 

  . يف العراق ٢٠٠٣-٧-٧ لغاية ١٩٩٩-٧-٧للفرتة من ) مدرس(وبلقب ) . مدرس مساعد(بلقب 

 -٧-٧ ولغاية ١٩٨٢-٨-٢٦قسم الرياضيات من فرتة _ كلية الرتبية_املواضيع اليت قمت بتدريسها يف اجلامعة املستنصرية 

اجلرب ، املعادالت التفاضلية ، التفاضل و التكامل، اجلرب ا�رد، التحليل الرياضي، التبولوجي(سو ملرحلة البكالوري٢٠٠٣

  .و كذلك االشراف على حبوث اخلرجني .............) ،عقدي، اخلطي

  .٢٠٠٣ لغاية ٢٠٠١للفرتة من )الكسوريات،الفوضى،االنظمة الديناميكيه (: درست املواضيع التالية ملرحلة الدرسات العليا

  .٢٠٠٢يف LC على طالب ماجستري مبوضوع فضاء تاشرف ولقد

 وقمت بتدريس عدة مواضيع منها  اخلاصةجامعة فيالدلفيا،االردنتدريس يف ال ولغاية االن اقوم ب٢٠٠٤منذ 

  ....).،االحصاء احليوي،تاريخ العلوم،الرياضيات املنفصلة،ات العامةالرياضي،٢جربخطي،١جرب خطي،٢رياضيات،١رياضيات(

  

 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 
٢ 

 ٢٠٠٢سنة  ، ١٧ للفيزياء و الرياضيات ا�لد ةحبث مشرتك منشور يف جملة اجلمعية العراقي  :أبحاث منشورة

 )عن التطبيقات املرتاصه املطلقه (١العدد،

  

بعض النتائج املتعلقة (ابن اهليثم للعلوم الصرفه والتطبيقية حبث منفرد مقبول للنشر يف جملة : ابحاث مقبولة للنشر

  ) بالدوال الفوضويه ذات البعد الواحد 

  

 
  .الفضاءات،االنضمة الديناميكية،الكسوريات،الفوضى: مجال االهتمام

 
  

  :المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية وورشة العمل 
  . املستوى العريب اكثر من مخسة ندوات و مؤمترات وورشة عمل على

 
   

 :نشاطات استشارية و تدربية 
 ٢٠٠٣-٢٠٠١مستشار ملنهاج الرياضيات يف وزارة الرتبية يف العرق  .١

  .٢٠٠٢يف LCاشرفت على طالب ماجستري مبوضوع فضاء  .٢

 
 
  

 :نشاطات علمية وجامعية وثقافية 
 ٢٠٠٣-١٩٨٢عية الفيزياء و الرياضيات العراقية عضو يف مج .١

 ٢٠٠٣- ٢٠٠١مية يف كلية الرتبية اجلامعة املستنصرية  عضو اللجنة العل .٢

 ٢٠٠٣-١٩٨٢عضو اللجنة االجتماعية يف كلية الرتبية اجلامعة املستنصرية  .٣
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