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  المعلومات الشخصية  1

  املعلومات

  احمد مرشد كريم عبد المشايخي  االسم الر�عي واللقب 
  7/1/1986  �ريخ التولد 

  متزوج   احلالة االجتماعية 
 a.murshed@yahoo.com        الربيد اإللكرتوين 
 7731006546  رقم  املو�يل  

  

  المؤهالت العلمية   2

  ماجستير   التحصيل العلمي 
  مدرس مساعد   الدرجة العلمية 
  قسم الرياضيات   القسم العلمي

  تدريسي   العنوان الوظيفي 
  

  الشهادات  3

  الشهادة 
االختصاص  

  العام 

االختصاص  

  الدقيق 
  سنة التخرج   ية الكل  اجلامعة 

  2008  العلوم  ديالى  الرياضيات  الرياضيات   البكالوريوس 
  2015  العلوم  جنقايا   كسرية   الرياضيات   املاجستري 
معادالت   الرياضيات  الدكتوراه 

  احصائية 
مستمر   العلوم   بغداد

  بالدراسة
  

  العلمية  األلقاب  4

  ) األمر اجلامعي ( العدد و�ريخ األمر   اللقب العلمي 

  6/2016/ 15يف 8705  مدرس مساعد 

    مدرس 

    أستاذ مساعد 
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    أستاذ

  

  

  

  

6  
المواد والمراحل 
الدراسية التي  

  يدرسها 

  دراسية املادة ال  املرحلة 

  معادالت تفاضلية   الثانية  

  حسبان التفاضل والتكامل   االوىل  

    

    

  

البحوث والدراسات   7
  المنشورة 

  �ريخ النشر   اSلة   عنوان البحث أو الدراسة 

Conformable Fractional 

Derivatives and It Is Applications 

for Solving Fractional Differential 

Equations  

IOSR 

Journal of 

Mathematics 

(IOSR-JM  

2017  

Solving Fractional Initial Value 

Problems by Using Hybrid Series  

  2017  دzىل/جملة العلوم 

A new Definition of Fractional 

Derivative and Fractional Integral  

                                                               

  2018  جملة جامعة كركوك

      

  

ؤتمرات والندوات  الم  8
وورش العمل  

  التاريخ   مكان انعقادها  / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 

  2017/ 12/ 7  كلية العلوم   الرzضيات وتطبيقاته وعجائبه 

 الرسائل عناوين  5
  واألطاريح 

  العنوان   شهادة ال

 FRACTIONAL CAPUTO-FABRIZIO  املاجستري 

DERIVATIVE WITH APPLICATIONS  

    الدكتوراه 
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  2017/ 12/ 5  كلية العلوم   نظام دخول املوظفني املوحد الباركود  المشارك فيها 

  2018/ 3/ 13  كلية العلوم    سالسل ماركوف عمليات بواسون

حملاضرة   السلوكيات الناجحة لالرتقاء مبستوى ا

  اجلامعية 

  2018/ 3/ 8  كلية العلوم 

 

 

 

 

  

  الدورات  9

  التاريخ   مكان انعقادها  اسم الدورة 

  2013/ 4/ 29  كلية الطب   املكتبة االفرتاضية 

  2017/ 1/ 15  م كلية العلو   Latexنظام حترير النصوص  

Iterative methods for solving 

the boundary data constriction 

problems  

  2018/ 3/ 7  كلية العلوم  

  2018/ 2/ 22  املركز الثقايف    طرائق التدريس احلديثة 

  

  

  

  

  
  
10  

  
  

المناصب اإلدارية  
  والعلمية 

  إىل  - من   املنصب اإلداري / العلمي 

  2019- 2017  مقرر قسم الرzضيات 

    
  

  

  

  

11  
الشهادات التقويمية  
والتقديرية الحاصل 

  عليها
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التقويم العلمي   12
  للبحوث واألطاريح 

    

    

    

    

    

  

كتب الشكر والتكريم    13
  الحاصل عليها

  التاريخ   رقم األمر   اجلهة املاحنة لكتاب الشكر 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


