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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 فاطمة محمد عبود ويس السامرائي االسم الرابعي واللقب

 1974 اتريخ التولد

 متزوجة احلالة االجتماعية

 Fatima.aboud@uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

  وابي  رقم  امل

 

 المؤهالت العلمية 2

 علوم رياضيات ةدكتورا التحصي  العلمي

 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 الرياضيات القسم العلمي

 تدريسية العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

 الشهادة
االختصاص 

 العام
االختصاص 
 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

 1996 العلوم بغداد اضياتالري الرياضيات البكالوريوس

 2000 العلوم بغداد لتحليل الداليا الرياضيات املاجستري

العلوم و  فرنسا-نانت تحليل الداليال الرياضيات الدكتوراه

 اتالتقني
2009 

 

 العلمية األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
 8/10/2000 مدرس مساعد

 4/2/2013 مدرس
 19/5/2020 أستاذ مساعد
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 , اسسحسبان  االوىل
 جرب خطي , نظرية االعداد ,معادالت تفاضلية اعتيادية الثانية
 حتلي  رايضي , حتلي  عددي ,جرب جمرد الثالثة
 دايل , عقدي , تبولوجي الرابعة

 

 

 

7 
البحوث 

والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
 Berdawood, K. A.; Nachaoui, A.; 

Saeed, R.; Nachaoui, M.; F. ABOUD , 

An efficient D-N alternating algorithm 

for solving an inverse problem for 

Helmholtz equation. 

Discrete Contin. Dyn. 

Syst. Ser. S 15, no. 1, 

57–78. 

(2022) 

 F. Taha, F. ABOUD, Some Results 

of Cubic Family of Pseudo Differential 

Operators. 

Diyala Journal For 

Pure Science, 18 (1). 
(2022) 

 F. ABOUD , Nachaoui, A.; 

Numerical simulation of a nonlinear 

problem modeling the cooling of a 

metal. 

J. Phys.: Conf. Ser. 

1743 (1), 012038 
(2021) 

 F.ABOUD, Nachaoui, A. and 

Nachaoui, M.  On the approximation of 

a Cauchy problem in a non-

homogeneous medium.   

J. Phys.: Conf. Ser. 

1743 012003 
(2021) 

 Duaa Taheir Bader, F. ABOUD, n 

Some Applications of Lidskii's 

Theorem. 

Diyala Journal For 

Pure Science, 17 (2). 
(2021) 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
 On Fredholm operators املاجستري
-Problemes aux valeures propres non الدكتوراه

lineaires 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=acjFJXEAAAAJ&citation_for_view=acjFJXEAAAAJ:-f6ydRqryjwC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=acjFJXEAAAAJ&citation_for_view=acjFJXEAAAAJ:-f6ydRqryjwC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=acjFJXEAAAAJ&citation_for_view=acjFJXEAAAAJ:-f6ydRqryjwC
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 Berdawood, K. B., Nachaoui A., 

Nachaoui, M.;   F. ABOUD, An 

effective relaxed alternating procedure 

for Cauchy problem connected with 

Helmholtz Equation.  

Numer. Methods 

Partial Differential 

27  -1Equations. 

https://doi.org/10.1002/

num.22793 

(2021) 

 

 

 

 

8 
المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ ان انعقادهامك اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العم 
 16/9/2009-13 جامعة صالح الدين اربي  املؤمتر العراقي الفرنسي االول
 2010 جامعة دايىل مؤمتر كلية العلوم جامعة دايىل

ايلول  11و لغاية  5 جامعة صالح الدين اربي  CIMPA ورشة عم  
2011 

 2011 جامعة دايىل مؤمتر كلية العلوم جامعة دايىل
ااير  10و لغاية  8 جامعة صالح الدين اربي  CIMPA ورشة عم  

2012 
 21,22/10/2012 جامعة القادسية مؤمتر كلية علوم الرايضيات و احلاسوب
كلية العلوم   –جامعة دايىل  سلسلة حماضرات حول متسلسالت فورير

 قسم الرايضيات –
23/1/2013 
23/2/1013 
12/3/1013 

 4اذار و لغاية  31 جامعة صالح الدين اربي  CIMPA ورشة عم  
 2013نيسان 

كلية العلوم   –جامعة دايىل  ندوة تداخ  العلوم
 قسم الرايضيات –

17/3/2013 

ااير  14و لغاية  5 جامعة صالح الدين اربي  CIMPAمدرسة ال 
2014 

 

 

 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
-ة صالح الدينجامع LaTexدورة 

 هاولري
2010 

https://doi.org/10.1002/num.22793
https://doi.org/10.1002/num.22793
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كلية العلوم جامعة  LaTexدورة 
 دايىل

2011 

كلية العلوم جامعة  LaTexدورة 
 دايىل

2012, 
2014,2015,2016, 

2017. 2018, 
2019, 2020, 
2021, 2022 
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 – 3/2010 بة البعثات و العالقات الثقافيةشعة مسؤل

6/2010 
 و لغاية 12/5/2011 رئيس قسم الرايضيات

13/4/2016  
 13/11/2022مث من 

 و لغاية االن
  

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 مؤمتر جامعة القادسية تقديرية
 2014للعام   CIMPAال درسة حماضرة يف م تقديرية
 2019و2018و 2017و 2016و2015للعامني   WAMSحماضرة يف مدرسة ال  تقديرية

 2021و 
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12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 جامعة بغداد حبث
 اجلامعة املستنصرية حبث
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 خالتاري رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
   رئيس جامعة دايىل
   هاولري-رئيس جامعة صالح الدين
 30/5/2013 8344 رئيس جامعة دايىل
 26/5/2013 7874ش/د/ رئيس جامعة دايىل

   جامعة البصرة–عميد كلية الرتبية 
اللجنة العلمية للمؤمتر العلمي الثالث لكلية 

 جامعة دايىل–العلوم 
 6-7/5/2012 

 10/1/2012  جامعة البصرة–لية الرتبية عميد ك
 20/1/2013 168 جامعة دايىل–عميد كلية العلوم 
 22/1/2013 208 جامعة دايىل–عميد كلية العلوم 
 14/3/2013 702 جامعة دايىل–عميد كلية العلوم 
 13/5/2013 1383 جامعة دايىل–عميد كلية العلوم 

 


