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.......انرَاضُاخ... قطـــى خــطـــح  

 أوال :
 /   انرؤَح

 المختلفة الرٌاضٌات علوم اختصاصات فً االداء بمستوى االرتقاء  -1            
 .المختلفة العلمٌة المجاالت كافة فً التطور مواكبة  -2         

 .واالدارٌٌن والفنٌٌن التدرٌسٌة الهٌئة اعضاء من الكوادر لتطوٌر الوسائل افضل اٌجاد  -3         

 .واالبتكار االبداع على وقدرتهم الطلبة مهارات وتنمً تساعد التً والتربوٌة العلمٌة الوسائل اٌجاد  -4          
 

  رطانت انقظى ىِ تخزّح خْم ًاعِ يٍ انطهبت انًثقفٍْ انذٍّ ّظاىًٌٌ فِ بناء انبهذ يٍ خالل انعًهْت انتعهًْْت ً  /  انرضانح

 انتزبٌّت.
 
  

اإلضرتاتُزُح  / األهذاف  
  

ّيذف انقظى انَ إعذاد يذرطٍْ خْذٍّ يقتذرٍّ عهَ تذرّض انزّاضْاث فِ انًذارص انًتٌططت ًاالعذادّت ًتكًهت  

انعهْا  دراطتيى  

 نهحصٌل عهَ شيادة انًاخظتْز ًانذكتٌراه فِ عهٌو انزّاضْاث ًّتصف انخزّح بانًٌاصفاث آتْت:                

 حبو نهٌطٍ ًايتالكو يٌاصفاث انًٌاطنت انصانحت. -1                

 ايتالكو انًعهٌياث انزّاضْاتْت بًا تؤىهو نهتذرّض فِ انًذارص انًتٌططت ًاالعذادّت. - 2                

 نذّو انقذرة عهَ يٌاكبت انًظتدذاث فِ انعًهْت انتعهًْْت. -3                

 غْب انطهبت نًادة انزّاضْاث.نذّو انقذرة عهَ تز -4               

 نذّو انقذرة عهَ يٌاكبت طزائق انتذرّض انحذّثت. -5                

 نذّو انقذرة عهَ اعذاد اختباراث يتنٌعت نقْاص يظتٌٍ تعهى انطهبت. -6                

 تٌططت ًاالعذادّت.نذّو انقذرة عهَ تحهْم ًبناء ًتطٌّز يناىح انزّاضْاث نهًذارص انً -7                

 نذّو انقذرة عهَ اطتنتاج انطزائق انتِ تنًِ انتفكْز انظهْى نهطهبت. -8                

 نذّو انقذرة عهَ اطتخذاو انٌطائم انتعهًْْت انحذّثت فِ انتذرّض. -9                

 ت انتزبٌّت.نذّو انقذرة عهَ ايتالك انًياراث االدارّت اندْذة نهعًهْ -11               
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 حاَُا :   انكادر انتذرَطٍ نهؼاو انذراضٍ  0202 / 0202    

0رذول رقى   

 االختصاص الدقٌق
تارٌخ 

الحصول 
 علٌه

اللقب 
 العلمً

تارٌخ 
التعٌن فً 

 الجامعة
 الدولة المانحة

تارٌخ 
الحصول 

 علٌها
 ت االسم الكامل الشهادة

 1992 أستاذ 2014 التحلٌل الرٌاضً
جامعة -روسٌا

 فارونٌش الحكومٌة
 دكتوراه 2005

 الواحد عبد مظهرأ.د.
 الحسٌن عبد

1 

 1981 أستاذ 2006 إحصاء رٌاضً
شرق –الصٌن 

 الصٌن
 دكتوراه 2004

عبد الحسٌن صبر ا.د.
 عبد الحسٌن

2 

 دكتوراه 2002 ناكاي –الصٌن  1992 أستاذ 2013 الحسابٌة الرٌاضٌات
 الخالق عبد هاشما.د.

 مجٌد كشكول
3 

 دكتوراه 2004 شنغهاي –الصٌن  1989 أستاذ  2015 تطبٌقٌةال الرٌاضٌات
عبد الستار جابر ا.د.

 علً 
4 

 دكتوراه 2009 البصرة –العراق  0221 أستاذ  2017 الرٌاضٌات تدرٌس طرائق
عبد الواحد محمود ا.د.

 محمد
5 

 2001 التحلٌل الدالً
أستاذ 
 مساعد

1992 
االتحاد السوفٌتً 

 طاشقند
 دكتوراه 1991

 سلٌم هاشم ٌحٌىا.م.د.
 الجبار جبار

6 

 2005 التقرٌب نظرٌة
أستاذ 
 مساعد

 دكتوراه 2003 روركً–الهند  0222
 محمد جاسم علًا.م.د.
 صالح

7 

 2010 الحسابٌة الرٌاضٌات
أستاذ 
 مساعد

 دكتوراه 2007 البصرة –العراق  1998
حمٌدة عودة ا.م.د.
 مزبان

8 

 2005 رٌاضً إحصاء
أستاذ 
 مساعد

 9 أمٌرة جابر محٌسن ا.م. ماجستٌر  1999 البصرة –العراق  1992

 2017 الرٌاضً التحلٌل
أستاذ 
 مساعد 

 ماجستٌر 2008 البصرة –العراق  2001
 جاسم مرتضىا.م.

 خضٌر محمد
10 

 2017 عدديال تحلٌلال
أستاذ 
 مساعد

 ماجستٌر 1993 البصرة –العراق  1986
 ٌاسرعبد نوريا.م.

 فرج الحسن
11 

 0292 مدرس 2006 رٌاضً إحصاء
جامعة -العراق

 البصرة
 دكتوراه 2006

م.د. جواد محمود 
 جاسم 

12 

 دكتوراه 2011 داندي –برٌطانٌا  1999 مدرس 2012 التحلٌل العددي
 عٌسى موسى مهندم.د.

 سالمٌن
13 

 2001 مدرس 2008 الجبرٌة التبولوجٌا
–المملكة المتحدة 

 سوانزي
 دكتوراه 2013

 السادة عبد هٌثمم.د.
 ٌوسف رخٌص

14 

 2001 مدرس  2016 تفاضلٌةهندسة 
تومسك  –روسٌا 

 للتكنولوجٌا
 دكتوراه 2015

مجٌد  مضرعباسم.د.
 الحسانً حسان

15 

المعادالت التفاضلٌة و 
 1992 مدرس  2016 االنظمة الدٌنامٌكٌة

جامعة جنوب -روسٌا
 الحكومٌة االورال

 دكتوراه 2016
 حسن لفتة فائزةم.د.

 منصور
16 

 دكتوراه 2018 سوانزي -برٌطانٌا 2002 مدرس 2012 تفاضلٌة معادالت
 عبد اإلله خالدعبدم.د.

 عطٌة الزهرة
17 

 دكتوراه 2019 بكنكهام -برٌطانٌا 2002 مدرس  2018 ت الحٌاتٌةالرٌاضٌا
 احمدعبد أنسامم.د.

 ناصر الرحمن
18 

 دكتوراه 2019 داندي –برٌطانٌا  2002 مدرس 2014 تفاضلٌة معادالت
 شنان كاظم أحمدم.د.

 الجابري هاشم
19 

 دكتوراه 2019 االبصرة –العراق   مدرس  2019 تحلٌل رٌاضً
 رسن حسٌن علًم.د.
 الصبٌحاوي علً

20 

 دكتوراه 2019 االبصرة –العراق  2000 مدرس  2020 رٌاضً إحصاء
 محمدعلً جاسمم.د.

 العٌساوي موسى
21 

 ماجستٌر 2006 البصرة –العراق  1986 مدرس 2012 التقرٌب نظرٌة
 حسٌن مصطفىم.

 حسٌن عٌسى
22 

 ماجستٌر 2004 البصرة –العراق  1986 مدرس 2011 العددي التحلٌل
 حسٌن النبً عبدم.

 احمد علً
23 

 ماجستٌر 2005 البصرة –العراق  0292 مدرس 2012 التفاضلٌة االتبولوجٌ
 جواد محمد جاسمم.

 الزهرة عبد
24 

 1992 مدرس 2009 التبولوجً
 -العراق 

 المستنصرٌة
 ماجستٌر 2001

 محمد فراس أبوم.
 حسن جواد

25 
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انشهاداخ واألنقاب انؼهًٍ حطة  انكادر انتذرَطٍأػذاد   

0رذول رقى   

 المجموع
 األلقاب العلمٌة

 المجموع
 الشهادات

مساعد أستاذ أستاذ  الماجستٌر الدكتوراه مدرس مساعد مدرس 

 ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ

10 24 0 5 2 4 5 10 3 5 10 24 3 13 7 11 

  
 

 حانخا : انكادر انىظُفٍ 0209 / 0202    
3رقى رذول   

 الشهادة االسم ت
العنوان 
 الوظٌفً

 العمل الذي ٌقوم به تارٌخ التعٌٌن

1 
االء عبد الرزاق 

 فلٌح
 موظف سكرتارٌة 2002 رئٌس مالحظٌن بكالورٌوس

2 
حذام عبد الباقر 

 حمود الربٌعً
 اعدادٌة تجارة

معاون مدٌر 
 مخزن

 مجانٌة التعلٌم 

 

 
 راتؼا : شؤوٌ انطهثح 0202 / 0202    

انذراضاخ األونُح -أ  

 
 

 

 

 ماجستٌر 2010 البصرة –العراق  0221 مدرس  2015 الحسابٌة الرٌاضٌات
شٌماءعبدالحسٌن م.

 كاظم كشٌش
26 

 
 التقرٌب نظرٌة

 
 ماجستٌر 2009 البصرة –العراق  1997 مدرس  2014

صفاءعبدالشهٌدعبدالم.
 حمٌد

27 

 ماجستٌر 2009 البصرة -العراق  1995 مدرس 2017 الدالً التحلٌل
 عبد هللا عبد هناديم.

 الستار
28 

  التقرٌب نظرٌة
مدرس 
 مساعد

 ماجستٌر  البصرة –العراق  0222
 المجٌد عبد تهانًم.م.
 العزٌز عبد القادر عبد

29 

 2008 التطبٌقٌة الرٌاضٌات
مدرس 
 مساعد

 ماجستٌر 2008 البصرة –العراق  2002
 مزبان عودة منىم.م.

 محمد
30 

 2017 توجٌه تربوي و نفسً
مدرس 
 مساعد

 31 نور عباس كاظمم.م. ماجستٌر 2015 البصرة-العراق 2017

 2016 الدالً التحلٌل
 مدرس
 مساعد

 32 هادي صارم حازمم.م. ماجستٌر 2015 القادسٌة -العراق  2016

 2018 الرٌاضٌات التطبٌقٌة
مدرس 
 مساعد

2013 
جامعة راٌت -امرٌكا

 ستٌت
 ماجستٌر 2017

علً حسن علً م.م.
 حمادي

33 

 2020 الرٌاضٌات الحسابٌة
 مدرس
 مساعد

 ماجستٌر 2020 البصرة-العراق 2013
م.م. محمد ولٌد عبد 

 الرضا
34 

 المرحلة الفرع الدراسة الصباحٌة الدراسة المسائٌة المجموع

 األولى   

 الثانٌة 160 94 254

 الثالثة  102 82 184

 الرابع  137 35 172

 المجموع 399 211 610
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انذراضاخ انؼهُا–ب   
 
 

4رذول رقى   

: يرحهح انكتاتح أوال  

 اسم او أسماء المشرفون
تارٌخ 
متوقع 
 لالنتهاء

بدء تارٌخ 
 االشراف

الشهادة التً 
ٌرغب الحصول 

 علٌها

الشهادة الحاصل 
 علٌها

 ت اسم الطالب الكامل

 1 امل خلٌل حسن الماجستٌر الدكتوراه 17/9/2017 2020 .د. علً جاسم محمد.مأ

أ.د. عبد الحسٌن صبر عبد 
 الحسٌن

 2 جاسمناصر عودة  الماجستٌر الدكتوراه 17/9/2017 2020

 3 احسان عقٌل فاضل الماجستٌر الدكتوراه 17/9/2017 2020 أ.د. عالء حسن عبد هللا

 4 كامل نعٌمة علً الماجستٌر الدكتوراه 17/9/2017 2020 أ.م.د. حمٌدة عودة مزبان

أ.د. مظهر عبد الواحد عبد 
 الحسٌن

 7 مروة عبد العالً جاسم البكالورٌوس الماجستٌر 17/9/2017 2020

أ.د. عبد الحسٌن صبر عبد 
 الحسٌن

 10 افنان احمد عبد علً البكالورٌوس الماجستٌر 17/9/2017 2020

أ.د. مظهر عبد الواحد عبد 
 الحسٌن

 11 هدٌل غازي عبد علً ثامر الماجستٌر الدكتوراه 22/11/2020 2023

أ.م. نوري ٌاسر عبد 
 الحسن

 12 خبار طعْذ حظٍْىذٍ  البكالورٌوس الماجستٌر 11/11/2020 2021

 13 عهِ كاظى يناتِ يدْذ البكالورٌوس الماجستٌر 15/9/2019 0200 أ.م.د. حمٌدة عودة مزبان

أ.د. هاشم عبد الخالق 
 كشكول

0200 15/9/2019 
 البكالورٌوس الماجستٌر

ًفاء طًْز يحًذ عبذ 

 انظْذ
14 

أ.د. عبد الحسٌن صبر عبد 
 الحسٌن

0200 15/9/2019 
 15 فاطًت حًٍد عهً صهًاٌ البكالورٌوس الماجستٌر

أ.د. مظهر عبد الواحد عبد 
 الحسٌن

0200 15/9/2019 
 16 عباس فاضم عباس صانح البكالورٌوس الماجستٌر

أ.د. هاشم عبد الخالق 
 كشكول

0200 15/9/2019 
 البكالورٌوس الماجستٌر

طداد كاظى خاطب 

 خشعم
17 

أ.م. نوري ٌاسر عبد 
 الحسن

0200 15/9/2019 
 البكالورٌوس الماجستٌر

ًئاو ييذُ اكطايِ 

 كاظى
18 

أ.د. مظهر عبد الواحد عبد 
 الحسٌن

0200 15/9/2019 
 19 سىزاء عبذ هللا شاًُ البكالورٌوس الماجستٌر

أ.د. عبد الحسٌن صبر عبد 
 الحسٌن

0200 15/9/2019 
 البكالورٌوس الماجستٌر

عًار عبذ األيْز حًشة 

 عباص
20 

  
 حاَُا : يرحهح انكىرضاخ 

 تارٌخ التسجٌل فً القسم
الشهادة التً ٌرغب 

 الحصول علٌها
 ت اسم الطالب الكامل الشهادة الحاصل علٌها

 1 حسن رحٌم شول مجسن الماجستٌر الدكتوراه 5/9/2019

 2 عالء نجم عبد هللا عبد النبً الماجستٌر الدكتوراه 2/9/2019

 3 ّاطز أحًذ عبذ األيْز الماجستٌر الدكتوراه 12/9/2019

 4 ابتهال جاسم محمد ابراهٌم الماجستٌر الدكتوراه 4/9/2019

 5 الرضا عبد راضً عبد عدي البكالورٌوس الماجستٌر 12/9/2019

 6 سماري الحسٌن عبد الكرٌم عبد اساور البكالورٌوس الماجستٌر 14/12/2020

 7 صبٌح حسن حبٌب االء البكالورٌوس الماجستٌر 1/11/2020
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 خايطا : ادلىاد انذراضُح 0202 / 0202    
انذراضاخ األونُح -أ  

األوىلادلرحهح   

 انكىرش األول  انكىرش انخاٍَ 
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدرٌسً واللقب 

 العلمً
 المادة الدراسٌة

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

 ت المادة الدراسٌة

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

 المجموع   المجموع  

 

انخاَُحادلرحهح   

 انكىرش األول انكىرش انخاٍَ
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدرٌسً واللقب 

 العلمً
 المادة الدراسٌة

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

 ت المادة الدراسٌة

8 5 
م.د. خاد عبد االله عبد 

 الزهرة
التفاضلللللللل و التكاملللللللل 

 المتقدم
8 5 

م.د. خاد عبد االله 
 عبد الزهرة

التفاضل و التكامل 
 المتقدم

1 

فائزة لفتة حسنم.د.  4 6  
المعلللللادالت التفاضللللللٌة 

 االعتٌادٌة
 م.د. فائزة لفتة حسن 4 6

المعادالت التفاضلٌة 
 االعتٌادٌة

2 

 3 جبر )انزير( م. جاسم محمد جواد 3 5 جبر )انزير( م. جاسم محمد جواد 3 5

4 3 
م.عبد النبً حسٌن 

 علً
 عهى انحاصوب انًتقدو

4 3 
م.عبد النبً حسٌن 

 علً
انًتقدو عهى انحاصوب  

4 

5 3 
أ.م. مرتضى جاسم 

 محمد
اَظًةةةةةت انبةةةةةدٌ ٍاث   

 ان ُدصت
5 3 

أ.م. مرتضى جاسم 
 محمد

اَظًت انبدٌ ٍاث   

 ان ُدصت
5 

4 2 
م.تهانً عبد المجٌد 

 عبد القادر
 منهج البحث العلمً

4 2 
م.تهانً عبد المجٌد 

 عبد القادر
 منهج البحث العلمً

6 

 7 علم نفس النمو م.م.نور عباس كاظم 2 4 النموعلم نفس  م.م.نور عباس كاظم 2 4

 8 جاسم هاشم اٌمان البكالورٌوس الماجستٌر 3/11/2020

 9 كاظم حمٌد الحسٌن عبد انعام البكالورٌوس الماجستٌر 2/11/2020

 10 عوده كاظم جواد زٌنب البكالورٌوس الماجستٌر 1/11/2020

 11 حسن الكاظم عبد زٌنة البكالورٌوس الماجستٌر 15/11/2020

 12 عباس الزهرة عبد عباس ساره البكالورٌوس الماجستٌر 30/11/2020

 13 صالح إبراهٌم خلٌل شهد البكالورٌوس الماجستٌر 30/11/2020

 14 عبٌد مهدي علً صبا البكالورٌوس الماجستٌر 15/11/2020

 15 راضً عبد عدي البكالورٌوس الماجستٌر 

 16 محمد شناوه محمد مرٌم البكالورٌوس الماجستٌر 6/12/2020

 17 حسن حاتم مٌسون البكالورٌوس الماجستٌر 15/11/2020

 18 نعمة عبد احمد ابتهال الماجستٌر الدكتوراه 8/11/2020

 19 عبٌد الوهاب عبد صباح محمد الماجستٌر الدكتوراه 1/11/2020

 20 راضً ٌاسٌن طه مصطفى الماجستٌر الدكتوراه 2/11/2020

 21 حسٌن جمٌع سلمان منذر الماجستٌر الدكتوراه 5/11/2020

 22 مرزوق مصطفى إسماعٌل هدٌل الماجستٌر الدكتوراه 3/11/2020
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4 2 
م.م.زٌنب جمٌل عبد 

 الجلٌل
 2 4 إدارة تربوٌة

م.م.زٌنب جمٌل عبد 
 الجلٌل

 8 إدارة تربوٌة

 المجموع 24 40 المجموع 24 40

انخانخحادلرحهح   
 انكىرش األول انكىرش انخاٍَ

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

اسم التدرٌسً واللقب 
 العلمً

 المادة الدراسٌة
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

 ت المادة الدراسٌة

 4 6 انتحهٍم انرٌاضً م.د. علً حسٌن رسن 4 6
م.د. علً حسٌن 

 رسن
 1 انتحهٍم انرٌاضً

6 4 
ا.د. عبد الحسٌن صبر 

 عبد الحسٌن
 االحصاء   االحتًانٍت

6 4 
ا.د. عبد الحسٌن 
 صبر عبد الحسٌن

 االحصاء   االحتًانٍت
2 

6 4 
أ.م.د. حمٌدة عودة 

 مزبان
انًعةةةا الث انتلاضةةةهٍت 

 انجزئٍت
6 4 

أ.م.د. حمٌدة عودة 
 مزبان

انًعا الث انتلاضهٍت 

 انجزئٍت
3 

6 4 
ا.م.د. علً جاسم 

 محمد
 جبر انحهقاث

6 4 
ا.م.د. علً جاسم 

 محمد
 جبر انحهقاث

4 

6 4 
ا.د. هاشم عبد الخالق 

 كشكول
 انعد يانتحهٍم 

6 4 
ا.د. هاشم عبد 
 الخالق كشكول

 انتحهٍم انعد ي
5 

4 2 
أ.د. عبد الواحد محمود 

 محمد
انًُةةةةةةارا   طرائةةةةةة  

 انتدرٌش
4 2 

أ.د. عبد الواحد 
 محمود محمد

انًُارا   طرائ  

 انتدرٌش
6 

4 2 
م.م. زٌنب جمٌل عبد 

 الجلٌل
االرشللللللللاد و الصللللللللحة 

 النفسٌة
4 2 

م.م. زٌنب جمٌل عبد 
 الجلٌل

االرشاد و الصحة 
 النفسٌة

7 

 المجموع 24 38 المجموع 24 38

 
 

  : ادلرحهح انراتؼح
 ت المادة الدراسٌة اسم التدرٌسً واللقب العلمً عدد الساعات عدد الوحدات

 1 االحصاء انرٌاضً أ.م. امٌرة جابر محٌسن 4 6

 2 انتبونوجً م.د. هٌثم عبد السادة رخٌص 4 6

 3 التحلٌل العقدي سلٌمأ.م.د. ٌحٌى هاشم  4 6

 أ.م. نوري ٌاسر عبد الحسن 4 6
 الرٌاضٌات العددٌة

 )اختٌاري(
4 

 5 أمثلٌة )اختٌاري( م.د. جواد محمود جاسم 4 6

 6 القٌاس و التقوٌم  أ.د. عبد الواحد محمود محمد 2 4

 م.د. مضر عباس مجٌد 2 4
التربٌة العملٌة 

 )المشاهدة والتطبٌق(
7 

 المجموع  

 

انذراضاخ انؼهُا–ب   

 انذكتىراِ
الثانًالكورس   

اسم التدرٌسً واللقب 
 العلمً

 المادة الدراسٌة
األولالكورس   

اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

عدد  ت المادة الدراسٌة
 الوحدات

عدد 
 الساعات

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

    2 2 
أ.د. مظهلللللر عبلللللد 
الواحلللللللللد عبلللللللللد 

 الحسٌن
 1 تحلٌل ال خطً

    2 2 
أ.د. عبللللد السللللتار 

 جابر علً
المحاكللاة الحسللابٌة 

 للنمذجة الرٌاضٌة
2 

    2 2 
أ.د. عبللد الحسللٌن 
 صبر عبد الحسٌن

نظرٌللللللللة العٌنلللللللللة 
 الكبٌرة

3 

    2 2 
أ.م.د. علللً جاسللم 

 محمد
 4 التقرٌب و تطبٌقاته
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  1 1 
أ.د. عبللللد الواحللللد 

 محمود محمد
 5 فلسفة التربٌة

 6 االنكلٌزٌةاللغة   1 1    

 المجموع 10 10 المجموع  

 

الثالثالكورس   
اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

عدد  المادة الدراسٌة
 الوحدات

عدد 
 الساعات

    

    

    

    

 المجموع  

دلارطتريا  

الثانًالكورس   
اسم التدرٌسً 
 واللقب العلمً

 
 المادة الدراسٌة

األولالكورس   
اسم التدرٌسً 

العلمً واللقب  
 

 المادة الدراسٌة
عدد  ت

 الوحدات
عدد 

 الساعات
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات

    2 2 
ا.م.د. علً جاسم 

 محمد
 1 نظرٌة التقرٌب

    2 2 
ا.د. هاشم عبد 
 الخالق كشكول

 2 عناصر محددة

    2 2 
ا.م.د. ٌحٌى هاشم 

 سلٌم
 3 التحلٌل الدالً

    2 2 
ا.م. أمٌرة جابر 

 محٌسن
اإلحصاء 

 الرٌاضً المتقدم
4 

    2 2 
أ.د. عبد الستار جابر 

 علً

الحلول لعددٌة 
للمعادالت 
التفاضلٌة 

 الجزئٌة

5 
 

    1 1 
أ.د. عبد الواحد 

 محمود محمد
المناهج و طرائق 

 التدرٌس
6 

 7 اللغة االنكلٌزٌة  1 1    

 المجموع 12 12 المجموع  

 

 انذتهىو انؼايل
الثانًالكورس  التدرٌسً اسم  

 واللقب العلمً
 

 المادة الدراسٌة

األولالكورس  اسم التدرٌسً واللقب  
 العلمً

 
 المادة الدراسٌة

 ت
 عدد الوحدات عدد الوحدات

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

 المجموع  المجموع 

 

 ضادضا : حبىث انتذرَطُني ادلخطط اجنازها 0202 / 0202    
  5رذول رقى 

تارٌخ 
 االنتهاء

 ت اسم التدرٌسً عنوان البحث تارٌخ البدء

 1/9/2020 1- Imperfect Bifurcation of some nonlinear differential 1 مظهر عبد الواحد عبد الحسٌن 
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Equation using Lyapunpov-Schmidt Reduction. 

 

 1/9/2020 

(1) Asymptotic For Lasso Estimator in High – Dimensional  

     Repeated Measurements Model. 

(2) Conditional and Unconditional of  Repeated 

      Measurement Model. 

(3) Lasso estimator for high – dimensional repeated  

     measurements model. 

(4) Bayesian Approach on 0ne-way Repeated  Measurements  

     Model with Practical Application. 

 

 2 عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن

 
1/9/2020 

 

1- Error Estimate for two- dimensional coupled Burger's 

equations by Weak Galerkin 

     Finite element method. 

2- A Weak Galerkin Finite element method for two- 

dimensional coupled Burger's equations by using polynomials of 

order (k,k-1,k-1). 

3-   - 0ptimal order error for for two- dimensional coupled 

Burger's equations by Weak Galerkin  Finite element method. 

4- A Weak Galerkin Finite element method for one- dimensional 

coupled Burger's equations. 

5- The error analysis of discontinuous Galerkin Finite element 

method for incompressible miscible displacement in porous 

media. 

6- - The error analysis of linearized of discontinuous Galerkin 

Finite element method for incompressible miscible displacement 

in porous media 

7- The error analysis of discontinuous Galerkin Finite element 

method for convection- diffusion problem. 

8-    - of discontinuous Galerkin Finite element method for 

fluid flow  in porous media. 

9- Weak Galerkin Finite element method for incompressible 

miscible displacement in porous media 

10- Discontinuous Galerkin Finite element method for 

convection- diffusion problem. 

 

 3 هاشم عبد الخالق كشكول مجٌد

 1/9/2020 

 

1- New Analytical technique for heat analysis unsteady 

squeezing flow of a cassan fluid between parallel plates.   

2- Modified Laguerre differential method for solving natural 

connection in a square cavity. 

3. New analytical formulas for simulation of liposome drug  

Concentration release in tumor by Adomain decomposition 

Method. 

4- Analytical approximation for Mathematical modelling to 

deliver drugs to the tumor time with different locations.    
 

 4 عبد الستار جابر علً 

 1/9/2020 

و عالقتها قسم الرٌاضٌات -البراعة الرٌاضٌة لدى طلبة المرحلة الرابعة    -1
 بتفكٌرهم المنتج.

التفكٌر المتشعب و عالقته بتقوٌم الحجج لدى طلبة الصف الثانً المتوسط فً  -2
  مادة الرٌاضٌات

 

 5 عبد الواحد محمود محمد

  1- The estimate function of Schrodinger operator  6 ٌحٌى هاشم سلٌم جبار الجبار 
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3. On spectral asymptotic for the second-derivative operators  

 1/9/2020 

 

1) Approximation by Baskakov Operators Based on 

Parameter  , Ali J. Mohammad, S. A. Abdul-Hammed 

and T. A. Abdul-Qader
 

2) The multivariate Bernstein-type approximation of Neural 

Network Operators with Parameter  , Ali J. Mohammad 

and Ibtihal Jassim Mohammad 

3) Simultaneous Approximation of a Modified Family of the 

Szász–Mirakjan Beta-Type Operators, Ali J. Mohammad and 

Hadeel O. Muslim 

4) Approximation by General Family of Summation 

Baskakov-Type Operators Preserving the Exponential 

Functions, Sara Adel Hussein and Ali J. Mohammad 

5) A General Family of Summation Integral Baskakov-

Kantorovich Type Operators Preserving Exponential 

functions, Sara Adel Hussein and Ali J. Mohammad 

6) Approximation Properties for a Sequence of  -Bernstein 

Type Operators, Ali J. Mohammad, Asmaa J. Barak 

 7 علً جاسم محمد صالح

 1/9/2020 

 

1-The Numerical Technique Based on Shifted Jacobi-Gauss- 

Lobatto Polynomials for Solving Two Dimensional Multi- 

Space Fractional Bioheat Equations.  

2-A Combination of the Orthogonal Polynomials with  

Least –Squares Method for Solving High-Orders  

Fredholm-Volterra Integro-Differential Equations.  

3-Petrov-Galerkin method of Integro-Differential Equations . 

4- The numerical solution of bioheat equation based on shifted 
Legender Polynomial 

 حمٌدة عودة مزبان
 

8 

 1/9/2020 

1- Bayesian Panel Data Model with Constraints  
2- Conjugate Bayesian Panel Data Model  
3- Bayesian Panel Data Model as a Mixed Model 
4- Sample Properties of Restricted Bayes Panel Data Model 
5- The consistency property of the Bayes Factor in Panel Data Model 

 

 9 أمٌرة جابر محٌسن 

 1/9/2020 

1-  Lyapunov-Schmidt Reduction and The Study Of 

Bifurcation Solutions Of Nonlinear Boundary Value 

Problem. 

 2-The Analysis of Bifurcation Solutions of a System 

Non-linear Differential Equation of  . .  

 10 مرتضى جاسم محمد خضٌر

 1/9/2020 

1. New Fifth-Order Iterative method Free From Second 

Derivative for Solving Nonlinear Equations 

2.New Hybrid Iterative Method for Solving Nonlinear 

Equations   

 11 نوري ٌاسرعبد الحسن فرج

 1/9/2020 
The Movement of the Students During Their Study Periods By 
Using Markov Chains 

 12 م.د. جواد محمود جاسم 

 1/9/2020 
1- Bifurcation Analysis for mathematical model of Cancer. 
2- Approximate solution for Mathematical Model of Cancer 

 13 مهند موسى عٌسى سالمٌن
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by using First Integral method. 
 

 1/9/2020 

1- Generalize Bochner Tensor of Almost Kohler Manifold. 

2- Bochner and generalize Bochner tensor of locally 

conformal Kohler Manifold. 

 

هٌثم عبد السادة رخٌص 
 ٌوسف

14 

 1/9/2020 Differentiable Mappings of Euclidean and Projective Spaces. 
مضرعباس مجٌد حسان 

 الحسانً
15 

 1/9/2020 

1. Advantages of the differential equation for solving 
problems in mathematical physics with symbolic 
computation 

2. Crosslinking density characteristics of a nanocomposite 
elastomer 
3. Solving an important generalized (2+1) and (3+1)-
dimensional nonlinear evolution equations by the simplest 
approach with computational applications. 

 16 فائزة لفتة حسن منصور

 1/9/2020 

1. On Hardy type inequalities 
2. A Hardy type inequality:DIY 
3. Hardy type inequalities and compact embedding of Sobolev 
space. 

خالدعبد اإلله عبد الزهرة 
 عطٌة

17 

 1/9/2020 
Color Image encryption using chaotic map, music features 
with light weight black algorithm in key generation 

 18 أنسام احمدعبد الرحمن ناصر

 1/9/2020 

1- Topological Data Analysis for evaluating PDE-based 

inpainting techniques 30% 

2- A new analytic method to solve linear and nonlinear PDE 

systems 

3- A Review of PDE Based Inpainting Algorithms  

4- PDE-based decomposing algorithms 20% 

5- Image Inpainting Techniques A Survey 50% 

6- Topological Data Analysis for evaluating PDE-based 

denoising algorithms  

7- Novel Hybrid technique based inpainting algorithms 

8- The convergence sequence to the weighted operator 

9- A new approximate method for solving linear and nonlinear 

differential equation systems  

أحمد كاظم شنان هاشم 
 الجابري

19 

  
Nonlinear Ritz approximation for nonlinear forth order differential 

equation. 

 علً رسن حسٌن علً
 20 الصبٌحاوي

  
 موسى محمدعلً جاسم 

 العٌساوي
21 

 1/9/2020 Extension of Bernstein polynomials to infinite dimensional case 22 مصطفى حسٌن عٌسى حسٌن 

 1/9/2020 
Proposed on efficient iterative method for solving nonlinear 
oscillation problem 

 23 عبد النبً حسٌن علً احمد

 1/9/2019 Conharmonic Curvature Tensor for L.C.K. Manifold 24 جاسم محمد جواد عبد الزهرة 

 1/9/2020 Soft (192)- Strongly open functions in Bi-Topological space 25 أبو فراس محمد جواد حسن 

 1/9/2020 

1- Natural transform for Solving Fuzzy Fractional Differential 

Equations 

2- Variational of parameters method for fuzzy differential 

 26 الحسٌن كاظم  عبد شٌماء
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equations under generalized differentiability 

 3-On order _convergence of filters in a Riesz spaces 

4- Order _convergence for filters in a Dedekind complete Riesz 

spaces (k_spaces) 

 1/9/2020 
On the Convergence of modified new Bernstein operators  
based on parameter  s. 

 27 صفاءعبدالشهٌدعبدالحمٌدعبود

 1/9/2020 
1. Absolute continuity of the complex airy operator. 

2. Approximation properties of Baskakov-stancu 

operators. )يشتزك يع و.حنٍْ خعفز( 

 28 عبد هللا عبد الستار هنادي

 1/9/2020 

1-Simultaneous Approximation by Modification of Classical 

Szãsz Operators with Parameter   

 )يشتزك يع د.عهِ خاطى ً و. صفاء عبذانشيْذ(

2-Approximation by Modified Baskakov operators Based on 

parameter s 

 )يشتزك يع د.عهِ خاطى ً و. صفاء عبذانشيْذ(

 

تهانً عبد المجٌد عبد القادر 
 عبد العزٌز

29 

 30 منى عودة مزبان محمد  1/9/2020 

 31 نور عباس كاظم دراسة اثر مواقع التواصل اإلجتماعً على طلبة قسم الرٌاضٌات نفسٌاً واجتماعٌاً  1/9/2020 

 1/9/2020 

1- Convexity property and Fixed-Point Theorems in 𝐶Ω-
Modular Space 
 -      -                    -     -Pata Type in Fuzzy Riesz I-
Convex Metric 

 32 صارم حازم هادي

 
مجاز 
 دراسٌا

 
 33 علً حسن علً حمادي

 1/9/2020 
1. Petrov- discontinuous Galerkin Finite element method for the 

diffusion-convection problem 

 

 34 محمد ولٌد عبد الرضا

 

 أ.د.

 
 

 حايُا : احلهقاخ انذراضُح وانُقاشُح ادلخطط اَؼقادها 0209 / 0202    
  6رذول رقى /    احلهقاخ انذراضُح

اإللقاءتارٌخ  اسم المشرف الدراسة الحلقة الدراسٌةعنوان    ت اسم الطالب 

علً جابر الستار عبد. د.أ الماجستٌر سالم كرٌم رغد  2020/10/20   1 

كشكول الخالق عبد هاشم.د.أ الماجستٌر كشٌش ًعل عبد ضٌاء  2020/10/27   2 

مزبان عودة حمٌدة.د.م.أ الماجستٌر شوشان فائز احسان  2020/10/28   3 

علً جابر الستار عبد. د.أ الماجستٌر جبار احمد انغام  2020/11/3   4 

 ت اسم المؤلف عنوان الكتاب تارٌخ البدء األهمٌة

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 



13 
 

جاسم العالً عبد مروة  2020/11/4 أ.د. مظهر عبد الواحد عبد الحسٌن الماجستٌر  5 

حسن ٌلخل امل  2020/11/10 أ.م.د. علً جاسم محمد الدكتوراه  6 

ًعل عبد احمد افنان  2020/11/11 أ.د.عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن الماجستٌر  7 

ماضً سامً زٌنب  2020/11/17 أ.د. مظهر عبد الواحد عبد الحسٌن الدكتوراه  8 

جواد احمد تقٌة   2020/11/18 أ.د. عبد الستار جابر علً الدكتوراه  9 

كاظم فؤاد رفاه  2020/11/24 أ.م.د. علً جاسم محمد الدكتوراه  10 

كوري عبود حٌدر   2020/11/25 أ.د.عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن الدكتوراه  11 

بداي جبار ءاال  2020/12/1 أ.د. عقٌل جاسم حرفش الدكتوراه  12 

دمحم كاظم جهاد  2020/12/2 أ.د. اٌاد رٌسان خضٌر الدكتوراه  13 

حسنان موز ستار  2020/12/8 أ.د. عقٌل جاسم حرفش الدكتوراه  14 

عارف الواحد عبد محمود  2020/12/9 أ.د. حسام لوتً سعد الدكتوراه  15 

اك   2020/12/15 أ.م.د. علً جاسم محمد الماجستٌر بر جابر اسماء  16 

كشكول الخالق عبد هاشم.د.أ الماجستٌر كشٌش ًعل عبد ضٌاء  2020/12/16   17 

حسٌن عادل سارة  2020/12/22 أ.م.د. علً جاسم محمد الماجستٌر  18 

الحسٌن عبد مارد مٌادة  2020/12/23 أ.د. مظهر عبد الواحد عبد الحسٌن الماجستٌر  19 

مزبان عودة حمٌدة.د.م.أ الماجستٌر شوشان فائز احسان  2020/12/29   20 

جبار احمد انغام  2020/12/30 أ.د. عبد الستار جابر علً الماجستٌر  21 

هللاعالء حسن عبد أ.د.  الدكتوراه فاضل عقٌل احسان  2021/1/5   22 

مزبان عودة حمٌدة.د.م.أ الدكتوراه نعٌمة كامل ًعل  2021/1/12   23 

جاسم عودة ناصر  2021/1/13 أ.د.عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن الدكتوراه  24 

ماضً سامً زٌنب  2021/1/19 أ.د. مظهر عبد الواحد عبد الحسٌن الدكتوراه  25 

عبد الستار جابر علًأ.د.  الدكتوراه جواد احمد تقٌة   2021/1/20   26 

كاظم فؤاد رفاه  2021/1/26 أ.م.د. علً جاسم محمد الدكتوراه  27 

كوري عبود حٌدر   2021/1/27 أ.د.عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن الدكتوراه  28 

بداي جبار ءاال  2021/2/2 أ.د. عقٌل جاسم حرفش الدكتوراه  29 

اٌاد رٌسان خضٌر أ.د. الدكتوراه دمحم كاظم جهاد  2021/2/3   30 

ان حسنموز ستار  2021/2/9 أ.د. عقٌل جاسم حرفش الدكتوراه  31 

عارف الواحد عبد محمود  2021/2/10 أ.د. حسام لوتً سعد الدكتوراه  32 

سعٌد جبار هدى  2021/2/16 أ.م. نوري ٌاسر عبد الحسن الماجستٌر  33 

جاسم محمدأ.م.د. علً  الماجستٌر الصمد عبد عزٌز اٌمان  2021/2/17   34 

 35 زهراء عبد هللا شاوي  2021/2/23 أ.د. مظهر عبد الواحد عبد الحسٌن الماجستٌر

مزبان عودة حمٌدة.د.م.أ الماجستٌر مناتً كاظم ًعل  2021/2/24   36 

كشكول الخالق عبد هاشم.د.أ الماجستٌر محمد سمٌر وفاء  2021/3/2   37 

اكطامً مهدي وئام  2021/3/3 أ.م. نوري ٌاسر عبد الحسن الماجستٌر  38 

ًعل حمٌد فاطمة  2021/3/9 أ.د.عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن الماجستٌر  39 

 
 

6رذول رقى /    احلهقاخ انُقاشُح   
 

التدرٌسً واللقب العلمً  االسم عنوان الحلقة النقاشٌة تارٌخ االنعقاد المالحظات  ت 

  Modify Lyapunov-Schmidt method .الحسٌن عبد الواحد عبد مظهرأ.د  1 

  Some Structures of Covariance Matrix 2 ا.د.عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن 

  Weak Galerkin Finite Element Method .مجٌد كشكول الخالق عبد هاشما.د  3 

  Mathematical Model with Simulations الستار جابر علً  ا.د.عبد  4 

 5 ا.د.عبد الواحد محمود محمد من نظرٌات التعلم  

الجبار جبار سلٌم هاشم ٌحٌىا.م.د. الدراسات العلٌا و كٌف تطوٌرها    6 

  Some modifications on Bernstein ploynomials .صالح محمد جاسم علًا.م.د  7 

  On the Integral equations  مزبانا.م.د.حمٌدة عودة  8 

  Bayesian Analysis of nonlinear model  9 ا.م.أمٌرة جابر محٌسن 

  
Classification of Critical Points and Caustic of the 
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خضٌر محمد جاسم مرتضىا.م.  10 

  On nonlinear Equation Solvers .فرج الحسن ٌاسرعبد نوريا.م  11 
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  Convex Optimization  12 م.د. جواد محمود جاسم 

  Standing Wave .سالمٌن عٌسى موسى مهندم.د  13 

  Differentiable Mappings of Euclidean and Projective 
Spaces. 

ٌوسف رخٌص السادة عبد هٌثمم.د.  
14 

  Application of the New Iterative Method for Solving 
System of Partial Differential Equations 

 حسانمجٌد  مضرعباسم.د.
 الحسانً

15 

  Sobolev type equations. .منصور حسن لفتة فائزةم.د  16 

  NLS equation eigenvalue problem variational approach .عطٌة الزهرة عبد اإلله خالدعبدم.د  17 

  Biological network modeling and pathway analysis .ناصر الرحمن احمدعبد أنسامم.د  18 

  High-order PDE method for image inpainting .الجابري هاشم شنان كاظم أحمدم.د  19 

  On modify Lyapanov – Schmidit Method علً رسن حسٌن علً. د.م 
 الصبٌحاوي

20 

  Quadratic Estimation موسى محمدعلً جاسم.د.م 
 العٌساوي

21 

  Extension of Bernstein polynomials to infinite 
dimensional case 

حسٌن عٌسى حسٌن مصطفىم.  
22 

  On Splitting method. .احمد علً حسٌن النبً عبدم  23 

  On differentia Geometry .الزهرة عبد جواد محمد جاسمم  24 

 bezier منحنٌات   

 
حسن جواد محمد فراس أبوم.  

25 

  Double Laplace transform .شٌماءعبدالحسٌن كاظم كشٌشم  26 

  On the Convergence of modified new Bernstein  
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صفاءعبدالشهٌدعبدالحمٌدم.  
27 

  On approximation f by Baskakov Operators  .الستار عبد هللا عبد هناديم  28 

  Simultaneous Approximation by Modification of 
Classical Szãsz Operators with Parameter s 

 عبد القادر عبد المجٌد عبد تهانًم.م.
 العزٌز

29 

محمد مزبان عودة منىم.م. دور المشرف فً قٌادة الطالب الى التخرج وفق نظام المقررات    30 

 (، سمعً،حسًبصري) األنظمة التمثٌلٌة للشخصٌة   
 

 م.م.نور عباس كاظم
31 

هادي م.م.صارم حازم الصور معالجة فً الضبابٌة المجموعة استخدام    32 

 33 م.م.علً حسن علً حمادي  مجاز دراسٌا 

  Petrov- discontinuous Galerkin Finite element 

method 
 م.م. محمد ولٌد عبد الرضا

34 

 

 تاضؼا : ادلؤمتراخ انؼهًُح ادلخطط اَؼقادها و ادلشاركح تها  داخم وخارد انؼراق 0202 / 0202    
 ت اسم التدرٌسً واللقب العلمً اسم المؤتمر  مكان االنعقاد تارٌخ االنعقاد

    1 

     

     

 

 ػاشرا : انُذواخ انؼهًُح ادلخطط اَؼقادها  وادلشاركح تها  داخم وخارد انؼراق 0202 / 0202    
االنعقادتارٌخ   ت اسم الندوة اسم التدرٌسً واللقب العلمً مكان االنعقاد 

الجامعً التدرٌس فً اساسٌة مفاهٌم  أ.د. عبد الواحد محمود محمد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة   1 

 م.د. جواد محمود جاسم    كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 م.د. جاسم محمد علً

للبحث العلمً التحلٌل االحصائً و اهمٌته  2 

 

 احلادٌ ػشر : انذوراخ انتذرَثُح ادلخطط ادلشاركح تها  داخم وخارد انؼراق 0202 / 0202    
الدورة التدرٌبٌةاسم    اسم التدرٌسً واللقب العلمً مكان االنعقاد تارٌخ االنعقاد  ت 

    1 

    2 
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 انخاٍَ ػشر :  اإلشراف انرتتىٌ
 
 

اللقب العلمً االسم التدرٌسً المرحلة الشعبة  

 أ
 
 

 االولى

 

  ب

  ج

  د

 أ
 
 

 الثانٌة

 م.د. مضر عباس مجٌد

 م.د. جواد محود جاسم ب

  ج

  د

 أ

 الثالثة

 أ.د. عبد الواحد محمود محمد

 م.د. فائزة لفتة حسن ب

  ج

 أ

 الرابعة

 أ.د. عبد الحسٌن صبر عبد الحسٌن

 رخٌصم.د. هٌثم عبد السادة  ب

  ج

 انخانج ػشر : تراءاخ االخرتاع
 اسم التدرٌسً عناوٌن براءات االختراع المقدمة تارٌخ تقدٌم الطلب

   

 

 انراتغ ػشر : خذيح اجملتًغ ادلتىقؼح
ةالمستفٌدالجهة  مالحظات  اسم التدرٌسً نوع الخدمة التارٌخ 

     

     

 
 

 اخلايص ػشر : َشاطاخ ػهًُح أخري 0202 / 0200    
 األكادميٍخطح االػتًاد   -

-   
- 
- 

 خطح تطىَر ادلُاهذ انذراضُح -
-      

- 

- 

 انطادش ػشر :انهزاٌ 0202 / 0200    
  جلُح انذراضاخ انؼهُا 

 "يظ ر عبد انواحد عبد انحضٍٍ                    رئٍضا . . 

 "أ. . عبد انحضٍٍ صبر عبد انحضٍٍ                   عضوا 

  . .ٌحٍى راشى صهٍى                                 عضوا"أ.و 



16 
 

 "أ.و. . عهً جاصى يحًد                                 عضوا 

  "عضواأ.و. . حًٍدة عو ة يزباٌ                                    
 
  انهزُح انؼهًُح 

                    ٍٍرئٍضا"أ. . عبد انحضٍٍ صبر عبد انحض 

 • عضوا"                انحضٍٍ عبد انواحد عبد يظ ر.  .أ 

 "أ. . راشى عبد انخان  كشكول                         عضوا 

 "أ. . عبد انضتار جابر عهً                             عضوا 

 "أ.و. . ٌحٍى راشى صهٍى                                 عضوا 

 عضوا"                 أ.و. . عهً جاصى يحًد      
 
 انهزُح االيتحاَُح 

 "أ. . يظ ر عبد انواحد عبد انحضٍٍ                    رئٍضا 

 "أ.و. . عهً جاصى يحًد                                  عضوا 

  ٍعضوا"                           أ.و. َوري ٌاصر عبد انحض 

                        عضوا"          و. . ي ُد يوصى عٍضى 

 "و. . يضر عباس يجٍد                                   عضوا 

  . .عضوا"                                     جاصى يحًد عهًو 

 "و. جاصى يحًد جوا                                       عضوا 

  األكادميٍجلُح االػتًاد 

 . ا.د. ػثذ انىاحذ حمًىد حمًذ0
 و.د. يهُذ يىضً ػُطً. 0
 . و.و. َىر ػثاش كاظى1
 
 جلُح تطىَر ادلُاهذ انذراضُح 

 أ.د. ػثذ احلطني صرب ػثذ احلطني 

 أ.و.د. حيًُ هاشى ضهُى 

 أ.و.د. ػهٍ راضى حمًذ 
 
  انرتتىٌ  اإلرشادجلُح 

  
 األونُح ضح انذرا - أ
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 د.ػثذ انىاحذ حمًىد حمًذ. أ.1
 . و.د. فائسج نفتح حط2ٍ
 كاظى. و.و. َىر ػثاش 3

 
 انذراضاخ انؼهُا - ب

 . أ.د. ػثذ احلطني صرب ػثذ احلطني1
 . أ.و.د. ػهٍ راضى حمًذ2
 . أ.و.د. محُذج ػىدج يستا3ٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أ.د. يظهر ػثذ انىاحذ ػثذ احلطني
 رئُص انقطى                                                                                                                             


