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 :معلومات شخصية.6
 عراقية  : سية ـالجن                    الرمادي \االنبار : والدة ــمكان ال   
 :جواز سفر                      1731 \ 8 \ 1: خ الوالدة ــتاري   
 7: عدد األطفال                           متزوج : الحالة االجتماعية    

 :المؤهالت العلمية : ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الكلية الجامــعة الشهادة

 1777-1776 العراق التربية االنبار البكالوريوس
    6117 \ 4 \ 68 االردن االداب والعلوم البيت-ال الماجستير 
 6118 \ 11 \ 4 ماليزيا الرياضيات العلوم الماليزية الدكتوراه
  ان رسالة الماجستيرعنو:  

The Problem of Optimum Stratification using Proportional Allocation 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

Solutions of Convective Boundary Layer Flows via Scaling Group 

Transformation Method 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 التدريس االن 6117 \16 \ 7 قسم الرياضيات تدريسي

     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
  سنوي  تفاضل وتكامل 

  سنوي  تفاضل وتكامل متقدم
  سنوي  تحليل عقدي
  فصلي تحليل عددي

   
   
   

 

 :تدريس المواد في  الدراسات العليا . 6
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
 

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 7
 
 :تقييم البحوث. 8
 
 : االهتمامات البحثية . 1

    
 ايجاد حلول للمعادالت التفاضلية الغير خطية ضمن مجال انتقال الحرارة في ميكانيك الموائع
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 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  المؤتمرمكان  عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة
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micropolar fluid flow along moving plate in porous medium with thermal slip. Sains 

Malaysiana, 43(8) (2014): 1249–1257.  

 

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

   
 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   

 

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   

 

 :معلومات اضافية: اثنتا عشر
 الجوائز والتقدير .1

 

 االهتمامات العامة. 6 
 

 

 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش
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 المهارات العامة .7
 

 

      ..........                                                                                     ........................    :ع ـالتوقي

 

                                    2017  / 4/      25  :التاريخ 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  االنجليزية ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


