
 

 

 

 : الورشةأهداف 

لمجموعة عمل مختصة  في  األولىإنشاء النواة   .1

تطبيقات نظرية النظم الحركية لتوحيد جهود 

 .في عموم الجامعات العراقية األساتذة

للعمل على التواصل مع  األوليةوضع الخطوات  .2

في المجال المذكور  ةصصخمراكز بحثية مت

 .ة يفي الجامعات العالم أعاله

المواضيع القابلة للعمل عليها لطلبة  أخرتقديم  .3

 . الدراسات العليا

 

 :)المحاضرون( محاور الورشة
 أ.د افتخار مضر الشرع / جامعة بابل .1

 .د داود أحمدي / جامعة كيالنأ .2

 .د حسين جابر عبد الحسين / جامعة المثنىأ .3

 / جامعة النهرين فاضل صبحي فاضلأ.م.د  .4

 

 

 اللجنة العلمية:

رئيسا  حمزة   مهديأ.م عبد الحمزة   

عضوا          م.د نجالء فالح حميد     

 أ.م.د فاروق أوزيرك              عضوا

عضوا           م.د. علي عبد الحسين  

 

 

 

 

 

 

 الجلسة االولى:
 رئيس الجلسة : أ.د زاهر محسن المالكي 

 مقرر الجلسة: م.م. مريم عباس محمد
 الجلسة الثانية:

  رئيس الجلسة: م.د علي عبد الحسين
 مقرر الجلسة: د. رويده رزاق

 
 
 
 

 مالحظة: 
 

( جميع المحاضرات سوف تقام في القاعة الذكية في كلية 1

 علوم الحاسوب والرياضيات.
 

لمزيد من المعلومات يرجى المراسلة ( 2  

  

dst2019.csm@uokufa.edu.iq 
 

  07703663391( لالستفسار يرجى االتصال على 3

  

 نبذة تارخييه عن قسم الرياضيات

ضمن كلية العلوم وقد  2002سس قسم الرياضيات سنة تأ

 -2005في العام الدراسي طلبة القسم أول دورة من  تخرجت

ر، فتح دراسة الماجستيتم  2008–2007وفي العام  .2006

علوم نتاج مشروع نشر ثقافة الرياضيات ووقد كان من 

علوم س كلية يتأس لتوحيد إمكاناتهما وجهودهما الحاسوب

بدعم واضح ومتميز من جامعة الكوفة  الحاسوب والرياضيات

في شهر آب من العام  ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية والتوجهات  2008

 وبفي اختصاصي الرياضيات وعلوم الحاس الحديثة

 انبهما التطبيقية خصوصا في مجال المعلوماتية.وجو

 

 ثانيا : اللجنة التحضيرية 

  رئيسا        كاظم بريهي الجنابيا.د 

 .علي عبد الحسين         عضوا د. م 

  .عضوا         ارتفاع عبد الكاظم  م 

  .ضواع        عباس محمد  مريمم.م 

  .عضوا       نزار فيصل     صبام.م 

 عضوا                صباح مراد  نور 

 عضوا             جودي غالب طاهر 

 

كلية في  يقيم قسم الرياضيات

 علوم الحاسوب والرياضيات

بعنوان ورشة عمل  

مواضيع متقدمة في نظرية "

"النظم الحركية  

الساعة  9201-3-3المصادف  األحديوم 

وعلى قاعة الدكتور سليم الكتبي 9:00  

  في كلية علوم الحاسوب والرياضيات

mailto:dst2019.csm@uokufa.edu.iq

