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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 علي عبيد محيسن .د:  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :ـوانـالـعـن.1 
  قسم الرياضيات  / كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  االنبارجامعة : العمل 

 تحليل عددي –رياضيات تطبيقية : التخصص الدقيق  –رياضيات : العام  التخصص 

   42/3/4112: تارخ الحصول علية -       استاذ  :الدرجة العلمية  

  جامعة االنبار: الجهة المانحة للقب 

 قسم الرياضيات  –كلية التربية  –جامعة االنبار  :العنوان البريدي 
 70838481770   : نقال   

 يالبريد االلكترون  : 

 :مات شخصية  معلو .4
 عراقية  : سية ـالجن                            القائم   - االنبار: والدة ــمكان ال   
 :جواز سفر                                              3511:  خ الوالدة ــتاري   
  7: عدد األطفال                               متزوج : الحالة االجتماعية   
 :المؤهالت العلمية : ثانيا   

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الكلية الجامــعة القسم الشهادة
 1891 العراق العلوم الموصل الرياضيات البكالوريوس
 1892 العراق العلوم بغداد الرياضيات الماجستير 
كلية الرياضيات  كومنسكي الرياضيات الدكتوراه

 والفيزياء
جمهورية 
 1883 سلوفاكيا

  ان رسالة الماجستيرعنو:       

    .((احتساب االزاحة والجهد للمنشآت تحت تأثير الزالزل))

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 ((تقريب الحدود المنحنية لمعادالت بواسون))
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 التدريس 1898 1891 كلية العلوم/ جامعة صالح الدين س مساعدمدر 
 التدريس 4111 1882 كلية العلوم/  جامعة مصراتة مدرس
 الرياضياترئيس قسم  4112 4111 كلية التربية/  اءة صنعجامع مدرس
 تدريس عضو هيئة  4119 4112 كلية الهندسة/  جامعة صنعاء مدرس

  رئيس قسم العلوم االساسية 4111 4119 لية الهندسةك/  اءنعجامعة ص استاذ مساعد

 عضو هيئة تدريس 4112 4114 كلية التربية/ جامعة االنبار مساعد استاذ
 ةاالداريللشؤون معاون العميد  4111 4112 كلية التربية/ جامعة االنبار استاذ مساعد

 رئيس قسم الرياضيات لحد االن 4111 جامعة االنبار استاذ

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 رياضيات الفصلين االولى والثانية  1,4,3تفاضل وتكامل 

 رياضيات االول االولى/ الفصلين اسس رياضيات
 رياضيات ةالثاني/ الفصلين  المعادالت التفاضلية
 رياضيات الثالثة/ الفصلين  التحليل الحقيقي

 رياضيات الرابعة/ الفصلين  (المركب ) التحليل العقدي 
 رياضيات الثالثة/ الفصلين  ليل العدديالتح

 رياضيات االولى/ الفصلين  1,4الجبر الخطي 
 فيزياء الثالثة/ الفصلين  الرياضيات الفيزيائية

 االحصاء الثالثة/ لين الفص الطرق العددية
 رياضيات الرابعة/ الفصلين  الدوال الخاصة

 رياضيات الثالثة/ الفصلين  المعادالت الجزئية
 رياضيات الثانية/ الفصلين  تحويالت البالس
 رياضيات الثالثة/ الفصلين  الجبر المجرد

 الثانية الثانية/ الفصلين  االحصاء
   

 :ات العليا تدريس المواد في  الدراس. 4
 التخصص             الفصل اسم المادة

 مدني+ هندسة كهرباء  كلية الهندسة الطرق العددية
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 مدني+ هندسة كهرباء  كلية الهندسة التحليل العددي
 مدني+ هندسة كهرباء  كلية الهندسة الفروق المنتهية
 مدني+ هندسة كهرباء  كلية الهندسة العناصر المنتهية

 مدني+ هندسة كهرباء  كلية الهندسة التطبيقياالحصاء 
   
   
   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
 (( لعدم وجود دراسات عليا))ال يوجد اشراف على رسائل الماجستير او اطروحة الدكتوراة  

 4111 الرياضياتقسم / كلية العلوم للبنات / عضو لجنة مناقشة لعدد من طالب الماجستير 
 4112 قسم العلوم التطبيقية/ الجامعة التكنولوجية / رئيس لجنة مناقشة لطالب ماجستير 

 4112قسم الرياضيات / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية / رئيس لجنة مناقشة طالب دكتوراة 
     

 
 
 :تقييم البحوث. 2

 والجامعة المستنصرية/وجامعة االنبار /معة ديالى وجا/وجامعة بغداد  /تقييم بحوث في جامعة صنعاء     
 
 
 
 : االهتمامات البحثية . 2
حوث تحت النشر وبحوث لم تظهر بعد في مجال الرياضيات التطبيقية والتحليل لدي بحوث منشورة  وب   

 العددي لمعادالت بواسون ومؤثر البالس في المناطق غير المنتظمة
 
 
 

 : ة والندوات العلميةالمؤتمرات المتخصص: خامسا 
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تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

 طبيعة المشاركة

 اعداد 1898 اربيل مؤتمر الرياضيات في اربيل
 مشاركة 1883 براتسالفا مؤتمر الرياضيات في براتسالفا

 مشاركة 1881 عمان  مؤتمر الرياضيات في اربد
 مشاركة 4112 صنعاء مؤتمر الرياضيات في صنعاء
 مشاركة 4113 بغداد مؤتمر الرياضيات في بغداد

    
    
    
    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Numerical Solution Of 

Laplace Equation In Curved 

Border Using Fuzzy Data By 

Finite Difference  

Internatinal Journal of 

Mathematics and 

Statistics Studies, vol,4, 

No.2, 1-13, December 

4112. 

 4112 منشور

Laplace Operator In Irregular 

Domain 
المجلد  1العدد مجلة جامعة االنبار

 الثامن 
 4112 منشور

Sixth Order Finite Difference 

In Two Dimensions With 

Some Examples 

(  43)مجلة المنصور العدد 
 4112 منشور 4112

Numerical Solution Of 

Laplace Equation Using 

Fuzzy Data By Nine – points 

Finite Difference 

International Journal Of 

Mathematics Archiv-
1(7), 17344115-147 

 4112 منشور

Numerical Solution Of 

Poisson Equation Using 

Fuzzy Data By Finite 

Difference 

Mathematical Theory and 

Modeling vol,4, No.33, 

1734 

 4112 منشور

parabolic selection in 

irregular domain 
Zagazig 4112 منشور 

The proof of nine Points 

formula with applications 
Aden Journal of natural 

science    4111 منشور 
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The explicit solution of 

parabolic equation 
University researcher Ebb 4113 منشور 

Solution of Poisson Equation 

in irregular domain 
Sana'a University 4113 منشور 

A nine points formula to 

approximate Laplace operator 

in irregular domain 

Arab Gulf Journal of 

Scientific research 

91(2),pp91-19 
 4111 منشور

Numerical calculation of the 

derivative of the function 
Journal of math-physics 

Information Prague 
 1884 منشور

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   

      
   
   

   
 :لجان عضوية ال: تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
عضو لجان امتحاينة لعدة  

 سنوات
 

  عضو في مناهج كلية الهندسة 
  عضو في مناهج كلية التربية 
/ عضو في مناهج كلية العلوم  

 مصراتة
 

عضو اللجنة العلمية في قسم   
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 جامعة االنبار/ الرياضيات
/ االمتحانية  عضو في اللجان  

 جامعة االنبار
عضو مناقشة مشاريع التخرج   

 للمراحل المنتهية
/ عضو في اللجنة المركزية 

جامعة االنبار الختيار افضل 
 مشروع

  

   
   
   

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

 4114 الرمادي -جامعة االنبار  تربوية
 4111 السفارة البريطانية  –صنعاء  لغة انكيزية

   
   
   
   
   
   

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر

  ئز والتقديرئز والتقديرالجواالجوا  ..11
 

  تهتاامات العامةتهتاامات العامةاالاال. . 22  

  
 

 

  الاهارات العامةالاهارات العامة  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 1004-4991 ليبا كلية العلوم واالداب/ تة جامعة مصرا جوائز تقديرية لعدة سنوات

 1044 – 1001 اليمن كلية الهندسة/ كلية التربية /  اءجامعة صنع جوائز تقديرية لعدة سنوات

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى

 جامعة مصراتة / عمل برنامج لالمتحانات لنهاية السنة باستعمال االكسل في ليبيا 

كلية التربية / صنعاء جامعة / عمل برنامج لالمتحانات لنهاية السنة باستعمال االكسل في اليمن 

 خوالن وكلية التربية في عمران
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــتوقيتوقيالال

  

                                      /  /       ::التاريخ التاريخ 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 .لغة البيسك - ++C –الفورتان  – لغات الحاسب تطبيقات الحاسوب

 السلوفاكية - االنجليزية ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


