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 الســــيــرة الــــذاتيـــــــــة
Curriculum Vitae (C.V) 

 

 

 ةـــــات الشخصيـــــالمعلوم .1

 باسم ناصح عبود العبدال العبدال  بــواللق يــالرباعم ـــاالس

 استاذ مساعد  يـــب العلمــــاللق

 2005 تاريخ الحصول عليها دكتوراه الشهادة

 4 د االوالدعد متزوج ةـــة الزوجيـــالحال

 التربية للعلوم الصرفة الكلية واسط الجامعة لــــالعمان ــــمك

 مسلم ةــــــــالديان

 رئيس قسم الرياضيات يــب الحالــالمنص

 ذكر ـــســالجنـــ

 1961/7/30 دــــــــــــالتول

 07708128325 07805189323 فـــم الهاتـــرق

 ية / قرب ثانوية االميرات االهليةالكوت / الحيدر وانــــــــالعن

 1993/9/1 خ اول تعيينــتاري

  Basim.nasih@yahoo.com يــترونــد االلكـــالبري

 On the singular value decomposition ة الماجستيرـــعنوان رسال

  Numerical solution of dely differential equation عنوان اطروحة الدكتوراه

 

  االكاديمية الت العلميةالمؤه. 2

 سنة التخرج التخصص اسم الجامعة الدرجة العلمية

 1983 رياضيات جامعة البصرة بكالوريوس

 1993 رياضيات جامعة اليرموك/االردن ماجستير

 2005 رياضيات المستنصرية دكتوراه

 

 الخبرات العلمية والوظيفية .3

 

 

 

 الصورة
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 الوظيفة الفترة التي قضاها في الجهة  اسم الوظيفة ت

 الـــى مــــن

تدريسي في فرع الرياضيات  1

 التطبيقية

 2011 1993 الجامعة التكنلوجية/قسم العلوم التطبيقية

 2015 2011 الجامعة التكنلوجية/قسم العلوم التطبيقية رئيس قسم الرياضيات التطبيقية 2

جامعة واسط/كلية الحاسوب  تدريسي في قسم الرياضيات  3

 اتوالرياضي

2015 2016 

 2018 2016 جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة تدريسي في قسم الرياضيات  3

جامعة واسط /كلية التربية للعلوم  رئيس قسم الرياضيات  4

 الصرفة

 لحد االن 2018

5     

6     

7     

8     

 

 التدريس الجامعي . 4

 

 الفترة التي قضاها في التدريس ـــةالجامعــــــــ الكلية( /الجهة )المعهد  ت

 الـــى مــــن

 الجامعة التكنلوجية قسم العلوم التطبيقية  1
1993 2015 

 جامعة واسط كلية الحاسوب والرياضيات 2
2015 2016 

 جامعة واسط كلية التربية للعلوم الصرفة 3
 لحد االن 2016

4   
  

5   
  

6   
  

7   
  

8   
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 االولية والعليا المواد في الدراسات  تدريس. 5

 المرحلة المادة القسم ت المرحلة المادة القسم ت

الهندسة  1

 الميكانيكية

قسم العلوم  8 االولى رياضيات

 التطبيقية

معادالت تفاضلية 

 جزئية

 ثالثة

الهندسة  2

 الميكانيكية

قسم العلوم  9 ثانية رياضيات

 التطبيقية

 رابعة تحليل عقدي

ليم التع 3

 التكنولوجي

رياضيات 

 هندسية

قسم  10 ثالثة

 الرياضيات

 ثالثة تحليل عددي

قسم العلوم  4

 التطبيقية

تفاضل 

 وتكامل

قسم  11 االولى

 الرياضيات

 رابعة تبولوجي

قسم العلوم  5

 التطبيقية

تفاضل 

 وتكامل 

قسم  12 ثانية

 الرياضيات

معادالت تفاضلية 

 اعتيادية

 ثانية
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قسم العلوم 

 بيقيةالتط

اسس 

 رياضيات 

قسم العلوم  13 اولى

 التطبيقية

 ماجستير تحليل عددي

قسم الهندسة  14

 كهربائية

 اولى+ثانية رياضيات

قسم العلوم  7

 التطبيقية

قسم الهندسة  15 ثانية تحليل عددي

 الكهربائية

 ماجستير رياضيات متقدمة

 

 الدولية والمحليةالمؤتمرات المشاركة ب. 6

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن  عنوانال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 لجنة علمية جامعة البصرة 2010 مؤتمرالرياضيات الدولي  االول والثاني                         1

 حضور جامعة مستنصرية  مؤتمر التربية                                2

لجنة  جامعة واسط 2016              مؤتمر التربية                    3

     4 تحضيرية

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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 ج التدريبية في المجاالت التاليةفي البرام المشاركات. 7

 

 
 األنشطة اإلدارية

 
 

 

 ان:ــــاللج -ب
 

  2018 -  ة في جامعة واسط خالل الفترة اإلشراف على العديد من اللجان اإلدارية والعلمية والمهنية المركزية والفرعي

 10عدد اللجان : 

 

 من عميد كلية  10من رئيس جامعة و 5   رــــديــر والتقــب الشكـــكت .8

 

     الخبرات المهنية واإلنتاج العلمي .9

 

 

 الخدمات المجتمعية10

 

 الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  .1

 

 

 

 والمحلية  الدولية لميةفي المؤتمرات الع نشورةالبحوث الم .2

 

 

 ورة في مجالت محلية وعالمية منهاالبحوث المنش  .3

1- Evaluating the parameters of Implicit Runre-Kutta Methods using                                                                                           

optimization method 

2- Numerical solution of the Delay Differential Equations using Explicit   Runge-Kutta 

Methods  

3- Numerical solution of a linear systems of Dely differential Equations     using 

explicit Runge-Kutta method 



 

 

 

5 

 

4- Numerical treatment of non-linear Integral Equation using Quadrature Rules 

5- Linear programming Technique for solving first kind volterra integral equations 

6- Generalized Differential Transformation method for solving system of non-linear 

volterra integro-differential equations of fractional order  

7- A study of a prey-predator system with disease in prey  

8- Application of wavelet transform and its advantages compared to fourier transform  

9- Solving linear volterra-fredholm integro-differential equations of fractional order 

by using generalized differential transform method  

10-   Generalized Differential Transformation method for solving volterra’s population 

growth model of fractional order  

----------------------------------------------------------------------- 

 دورات في اللغة االنكليزية والحاسوب    الدورات والورش التدريبية .4

 

 مات والجمعيات العلميةعضوية المنظ .5

 

 المهارات الشخصية  .6

 العربية واالنكليزية    اللغات التي يجيدها .7
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