
 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ديالى                                                                                                      جامعة

 العدد/                                                    األساسية التربية كلية
 التاريخ/       قسم الرياضيات

                   
 انً/ انغُذ سئُظ انهزُح انؼهًُح انًشكضَح انًحتشو                       

 

 

 7102-7102و/انخطح انؼهًُح نمغى انشَاضُاخ نهؼاو انذساعٍ                

 

 َذرج في ادَاِ يا جضًُحّ انخطة انعهًية انسُٕية نقسى انرياضيات ٔكاالجي:          

ة ٔانحي جذخم ضًٍ انخطةة انححييةة انسةُٕية نحذريسةي جى اقرار االبحاخ انحاني -1

بعذ اٌ جى اقرارْا يٍ قحم انهجُة انعهًيةة  8112-8112انقسى نهعاو انذراسي 

 -كاالجي: ٔكاَث عُأيُٓا  11/8112 /8بحاريخ في انجهسة انياَية في انقسى 

    
 

 خ

َغة  ػُىاٌ انثحج اعى انتذسَغٍ

 االَزاص

  تاسَخ ان

0 

ثذ ا.و.د. فانح ػ

 انحغٍ ػىَذ

فاػهُح اًَىرد انتؼهى انتىنُذٌ فٍ تًُُح 

انتفكُش اإلتذاػٍ وتحصُم طالب انصف 

 ج انكًُُاءدانخاٍَ انًتىعظ تًا

   

 

5% 72/2/7102 

7 

أ.و.د. احًذ داود 

 عهًاٌ

تمىَى يغتىي تحصُم طهثح كهُح انتشتُح 

األعاعُح فٍ يادج طشائك انتذسَظ 

 انؼايح 

5% 72/2/7102 

 يحًذ ػهٍ يشادأ.و.  7
تانُف كتاب يشتشن حىل انًؼادالخ 

   انتفاضهُح وتطثُماخ

5 % 72/2/7102 

3 
ا.و. د اًَاٌ كاظى 

 احًذ

احش انًذخم انزًانٍ فٍ تًُُح انًفاهُى 

انهُذعُح نذي تاليزج انصف انخايظ 

 االتتذائٍ 

01% 72/2/7102 

 On the stochastic differential- و.د حًُذ كاظى داود 4

equantions 
-ON THE WEAK CONVERGENCE OF 

SOLUTION IN THE AVERAGING 

PRINCIPLE FOR STOCHASTIC 

DIFFERENTIAL EQUATIONS IN 

BANACH SPACES 

5% 

 

011% 

72/2/7102 

 

72/2/7102 
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و.د. شاكش يحًىد  5

 عهًاٌ

كتاب يشتشن حىل انًؼادالخ  تأنُف

  انتفاضهُح وتطثُماخ

5% 72/2/7102 

6 

   

عُاء حغٍُ و .

 خهف

    الَىرذ

و.و. اعشاء ػايش  2

 فهُح

تطثُك انتىلغ انششطٍ وانتثاٍَ انششطٍ 

نخالث يتغُشاخ ػشىائُح يغتًشج ػهً 

 انتىصَغ االعٍ 

5%  72/2/7102 

و.و. اَفال حغٍ  2

 رَاب

Semihllow-Lifting modules 

and projectivity 

011 72/2/7102 

و.و. عاسج َاطك  2

 ػذَاٌ 

 إراصج ايىيح  ذالَىر

  

     في قسى انرياضيات ٔحسب  8112-8116ي االبحاخ انًسجهة نهعاو انذراس  -7

 ُسبان            

َغة  ػُىاٌ انثحج اعى انتذسَغٍ  خ

 االَزاص

 اإلَزاصتاسَخ 

0 

ا.و.د. فانح ػثذ 

 انحغٍ ػىَذ

 

احش انخمافح انؼهًُح ػهً تحصُم طهثح كهُح 

اء انًؼهىياخ فٍ انتشتُح االعاعُح واعتثم

 يادج انكًُُاء انؼضىَح

21% 72/2/7102 

ا.و.د احًذ داود  7

 عهًاٌ

انىالغ انتؼهًٍُ وانُاخ انًشاسكح 

 انًزتًؼُح إلصالحه.

0111 72/2/7102 

ا.و يحًذ ػهٍ  -7

 يشاد 

 

 

 

 

تأحُش انتذوَش وانًزال انًغُاطُغٍ 

انهذسودَُايُكٍ ػهً رشَاٌ يائغ تُشكش 

طىاَُحانكغشٌ فٍ لُاج اع  

211 72/2/7102 

ا.و.د اًَاٌ كاظى   -3

 احًذ

 

 تأنُف   كتاب طشائك تذسَظ انشَاضُاخ

 

21% 72/2/7102 
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4- 

  

و.د. حًُذ كاظى  

 داود

تصًُى يىدَم سَاضٍ نضَادج لىج 

 انخشعاَح تاعتخذاو انًحانُم انُاَىَح

251 72/2/7102 

5- 
و.عُاء حغٍُ 

 خهف

تًُُح يششوع كتاب انشثاب تٍُ تطهؼاخ ان

 وتحذَاخ انؼصش

0111 72/2/7102 

عذد يٍ انذٔرات جعًم عهى جطٕير ايكاَيات انحذريسييٍ بإقايث سٕف يقٕو انقسى -3

يٍ حيد انرصاَة انعهًية ٔاخحيار اَجح االسانيب انحربٕية في انحعايم انًححادل بيث 

 انحذريسيٍ ٔانطهحة ٔكًا في انجذٔل ادَاِ: 
 

نذوسجاعى انمائى تا اعى انذوسج خ  يكاٌ اَؼمادها تاسَخها 

دوسج تذسَثُح نًذسعٍ  0

سَاضُاخ انصف انخاٍَ 

 انًتىعظ 

 أ.و.د فانح ػثذ انحغٍ 

 أ.و.د . اًَاٌ كاظى 

 و.د. حًُذ كاظى 

 و.د.شاكش يحًىد 

 74/01/7102انخالحاء 

االستؼاءو  n 75/01/7102  

 لاػح انًؼهى

دوسج حىل تشَايذ  7

 انًاتالب 

 و.د. شاكش يحًىد 

د .حًُذ كاظى و.  

02/3/710االحٍُُ   

7102/ 71/3انخالحاء   

يختثش لغى 

 انشَاضُاخ

وسشح ػًم تذسَثُح  3

ػٍ تمىَى االلغاو 

 انؼهًُح

 انخًُظ  و. عُاء حغٍُ خهف 

02 /01 /7102  

لاػح حغٍ 

 يهاوػ

وسشح ػًم تذسَثُح  4

ػٍ تمىَى االداء 

 انًؤعغٍ

 انخًُظ و. عُاء حغٍُ خهف

 06 /00/7102  

حغٍ لاػح 

 يهاوػ

وسشح ػًم تذسَثُح  5

ػٍ عُاعح اداسج 

 االصياخ

                          االستؼاء و. عُاء حغٍُ خهف

72/00/7102  

لاػح حغٍ 

 يهاوػ

  

سوف ٌقوم القسم باستضافة عدد من االساتذة ذو الخبرة فً اختصاص    -4
انٌات اللقاء محاضرات تعمل على تطوٌر امك وطرائق التدرٌس الرٌاضٌات

التدرٌسٌٌن من حٌث الرصانة العلمٌة واختٌار انجح االسالٌب التربوٌة فً التعامل 
  وكما فً الجدول ادناه: مع الطلبة
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 نمغى انشَاضُاخ 7102-7102انماء يحاضشاخ نهؼاو انذساعٍ  

 

 يكاٌ اَؼمادها تاسَخها  انًحاضش اعى انًحاضشج خ

ػثذ هللا أ.و.د. عانى  انحاعىب وانشَاضُاخ 0

انًىعىٌعهًاٌ   

رايؼح تغذاد /كهُح 

انتشتُح نهؼهىو انصشفح / 

 اتٍ انهُخى 

07/3/7102 لاػح حغٍ  

 يهاوػ

 

 

سيعقذ انقسى انُذٔات انًحيُة بانجذٔل  انقسى:دٔرات انحعهيى انًسحًر انحي سيقٕو بٓا -5

 ادَاِ:

 
 انشَاضُاخنمغى  7102-7102َذواخ انتذسَغٍُُ نهؼاو انذساعٍ    

 يكاٌ اَؼمادها تاسَخها اعى انمائى تانُذوج اعى انُذوج  خ

ُفُح كتاتح انشعائم ك 0 

انزايؼُح وتىافك ػُاوَُها 

 يغ اهذافها وفصىنها 

أ.و.د فانح ػثذ انحغٍ 

 ػىَذ

 أ.و.د. اًَاٌ كاظى احًذ

انخًُظ  

2/00/7102  

 لاػح حغٍ يهاوػ

َذوج اسشادَح نطهثح انًشحهح  7

 األونً

.د. فانح ػثذ انحغٍ أ.و  

 أ.و. يحًذ ػهٍ يشاد 

7102/ 07/00االحذ  لاػح انًؼهى 

 انخًُظ أ.و.د. احًذ داود عهًاٌ َذوج ػٍ حمىق االَغاٌ  3 

 73 /00 /7102  

 لاػح انًؼهى 

كُفُح كتاتح تحىث تخشد  4

 انًشحح انشاتؼح 

أ. و. د. فانح ػثذ 

 انحغٍ  

 أ.و.د. اًَاٌ كاظى احًذ 

يشاد أ.و. يحًذ ػهٍ  

 انخًُظ 

06 /07 /7102  

يختثش لغى 

 انشَاضُاخ

انتصُُف انؼانًٍ وااليشَكٍ  5

 نفشوع انشَاضُاخ 

و. د. شاكش يحًىد 

 عهًاٌ

 االستؼاء 

72  /07 /7102  

 لاػح حغٍ يهاوػ

االَظًح انتشتىَح فٍ انذول  6

 انؼشتُح وانؼانى 

أ.و.د. فانح ػثذ انحغٍ 

 ػىَذ 

ٌ كاظى احًذ   أ.و.د . اًَا

خالحاء ان  

 71 /7 /7102  

 لاػح حغٍ يهاوػ 

إشكانُح لُاط يغتىَاخ  2

ويزاالخ انتؼهى )اًَىرد 

 االتماٌ(

ا. يتًشط انذكتىس 

 فائك فاضم احًذ

6/3/7102انخالحاء   لاػح انًؼهى 

االختثاساخ االنُكتشوَُح  2

 تاعتخذاو انهاتف انُمال

اعتضافح أ.د. عانى 

انًىعىٌ / رايؼح 

 تغذاد / تشتُح اتٍ

 انهُخى.

أ.و.د. فانح ػثذ انحغٍ 

 ػىَذ 

 االحٍُُ

 07 /3 /7102  

 لاػح حغٍ يهاوػ 

اعتخذاو انشَاضُاخ فٍ  2

 انطة

 االحٍُُ  و.د. حًُذ كاظى داود

76 /3 /7102  

 لاػح حغٍ يهاوػ
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 االحٍُُ و.د. حًُذ كاظى داود اعشاس انشَاضُاخ فٍ انُثاخ  01

 5 /4 /7102  

 لاػح حغٍ يهاوػ

 

 

تكلٌف االساتذه بالقسم  قامالخاصة باعضاء  القسم :)السمنار (ت النقاشٌة الحلقا-6
بالقاء سمنار )حلقة نقاشٌة( تختص بالبحوث التً ٌقدمونها فضال عن البحوث 
السنوٌة التً تقدم الى وحدة البحث والتطوٌر فً الكلٌة او أي بحث ٌرغب 

ه للتحكٌم للتاكد من مدى التدرٌسً بنشره فً المجالت العلمٌة المحكمة وبما ٌخضع
رصانته العلمٌة وسٌتم القاء السمنار وفق  صالحٌته كعنوان لبحث فضال عن

 -الجدول االتً:
 

 
 7102-7102انحهماخ انُماشُح نمغى انشَاضُاخ نهؼاو                          

 

 يكاٌ اَؼمادها  تاسَخها اعى انمائى تها  اعى انحهمح  خ

ًُح انًذخم انزًانٍ وتُ 0

 انًفاهُى انهُذعُه

أ.و.د. اًَاٌ كاظى 

 احًذ

 انخًُظ 

2 /07 /7102  

يختثش لغى 

 انشَاضُاخ

انتؼهى انتىنُذٌ وتًُُح  7

اإلتذاػٍانتفكُش   

أ.و.د . فانح ػثذ 

 انحغٍ ػىَذ 

 االستؼاء

71/07 /7102  

 سئاعح انمغى

انًؼادالخ انتفاضهُح  3

 وتطثُماتها 

 أ.و. يحًذ ػهٍ يشاد

حًىد و. د. شاكش ي

 عهًاٌ

 االستؼاء 

04 /3 /7102  

 سئاعح انمغى

انتىلغ انششطٍ  6

 وانتثاٍَ انششطٍ

 انخالحاء  و.و. اعشاء ػايش 

 02 /4 /7102  

 سئاعح انمغى

 

 
:   ٌعزم القسم استحداثه واٌجاده من مختبرات ومواقع على الشبكة الدولٌة ا م -7

 . الٌوجد

 

 السفرات العلمٌة العضاء القسم والطلبة. -8

 مة سفرات علمٌة الى المكتبات العلمٌة فً الجامعات العراقٌة.اقا -

ومنها جامعة بغداد   راقٌةٌقترح القسم اقامة سفرات علمٌة الى الجامعات الع -
 .   والكوفة
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 -تكون المٌزانٌة التخمٌنٌة المطلوبة لتنفٌذ الفقرات الواردة اعاله كاالتً:  -9
 

 

 
 
 

 اللجنة العلمٌة بالقسم.
 رئٌسا     ا.م.د فالح عبد الحسن عوٌد     -1

 عضوا  ا.م محمد علً مراد               -2

 عضوا        ا. م.د اٌمان كاظم احمد     -3

 ا.م.د احمد داود سلمان             عضوا -4

 عضوا       م.د حمٌد كاظم داود         -5

 م.د شاكر محمود سلمان          عضوا -6

 
 

 

 
       

 
 

 رئٌس القسم                                                                        
  ا.م. د. فالح عبد الحسن عوٌد                                                      

 

 
 

 نار العراقًالمبلغ التخمٌنً بالدٌ رقم الفقرة
 

3 
4 
6 
 9 

 ملٌون 1
 الف 555 

 الف 555
 ملٌون وخمسمائة 1555 

 الغٌرها ثالثة مالٌٌن وخمسائة دٌنارفقط 35550555 المجموع


