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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 اسماء خوام عبد الرحمن ابراهيم الشبيبي االسم الرابعي واللقب

 1981 اتريخ التولد

 متزوجة احلالة االجتماعية

 asmaaalshaiby@gmail.com الربيد اإللكرتوين

 07700071276 رقم  املوابيل 

 

 المؤهالت العلمية 2

 التحليل العقدي التحصيل العلمي

 مدرس مساعد الدرجة العلمية

 قسم الرياضيات القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي
 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

علوم  البكالوريوس

 رياضيات

 2005 العلوم ديالى 

علوم  املاجستري

 رياضيات

التحليل 

 العقدي

 2014 العلوم بغداد

      الدكتوراه
 

 األلقاب العلمية 4

 30/10/2014يف  14350 اللقب العلمي
  مدرس مساعد

  مدرس
  أستاذ مساعد

  أستاذ
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5 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح

 العنوان الشهادة
 Z-Transform of causal Sequence املاجستري
  الدكتوراه

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

 درسهاالدراسية التي 

 املادة الدراسية املرحلة
 اجلرب اخلطي الثانية
 حسبان تفاضل تكامل متقدم الثانية
 Mat Lapاحلاسبات  الثانية
 التحليل العقدي الرابعة

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة

Differential Sandwich Theorems Involving Linear 

Operator 

Mathematical 
Modelling of 
Engineering 

Problems 

2022 

Derivative Operator of Order ε+ρ-1 Associated with 

Differential Subordination and Superordination 
Mathematical 
Modelling of 
Engineering 
Problems 

2022 

Negative coefficients subclass of multivalent 
functions 

 

IRAQI 
JOURNAL 
OF SCIENCE 

 

2022 

A Hybrid Cryptosystem based on Latin Square 
and the Modified BB84 
Quantum Key Distribution 

Tikrit Journal 
of Pure 
Science 

2022 

 

 

 

 

8 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 2017-2015 مقرر قسم
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9 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 العدد اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 17/11/2007يف 733 عميد كلية
 7/3/2011يف  484 عميد كلية
 20/12/2011يف  3196 عميد كلية

 26/7/2011يف  1618 وزير
 20/10/2015يف  2637 رئيس جامعة
 8/3/2015يف  797 عميد كلية
 2015/ 9/8يف  2044 عميد كلية
  12/11/2015يف 1012   عميد كلية
 15/11/2015يف 2918  عميد كلية
 3/7/2016يف  1924 عميد كلية
 7/8/216يف  2127 عميد كلية
 2/6/2016يف  1732 عميد كلية
 10/10/2016يف  1050 عميد كلية
 29/12/2016يف  3743 عميد كلية
 16/10/2016يف  2677 عميد كلية
 28/3/2017يف  1118 عميد كلية
 2017/ 24/1يف  378 عميد كلية
 1/2/2018يف  492 عميد كلية
 10/4/2019يف   1268 عميد كلية

 2021يف  1430/ 14م و  وزير
 7/9/2021يف  11140ش/د/م  وزير

 2021/ 16/12يف  4924 عميد كلية
 2022/ 28/9يف  2883 عميد كلية

 2022/ 30/6يف  718م و د /  وزير
 30/6/2022يف  817م و د /  وزير
 2022/ 8/3يف  3802 وزير
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 2022/ 7/3يف  764 عميد كلية
 2022/ 22/1يف  247 عميد كلية

 


