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والدتي في العراق -محافظة واسط -مدينة الكوت – منطقة الشرقية.
تخرجت من المدرسة المركزية االبتدائية للبنين عام .1981-1980
تخرجت من المتوسطة  30تموز للبنين عام .1984-1983
تخرجت من أعدادية الكوت للبنين عام .1987-1986
بكلوريوس علوم رياضيات –كلية العلوم – جامعة الموصل ومن اوائل القسم.1992
ماجستير علوم رياضيات –كلية العلوم-الجامعة االردنية – االردن (.1998طالب زمالة دراسية).

رفضي للنظام البائد وسياسته لم اعد الى وطني العراق منذ  1998لغاية .2008



عضو هيئة التدريس كلية العلوم–جامعة واسط – العراق بتاريخ .2008/7/9
دكتوراه علوم رياضيات –كلية العلوم–الجامعة التكنولوجية الماليزية  (.2017 UTMطالب بعثة دراسية).

العنوان الدائم :واسط – كوت محلة الشرقية – منطقة الجمعية رقم الدار  21زقاق .14
العنـوان الوظيفي الحالي  :جامعة واسط- -كلية العلوم -قسم علوم الحياة.
اللقب العلمـــــــــــــــــــــــي :أستاذ مساعد دكتور
التخصص العــــــام  :دكتوراه -الرياضيات
التخصص الدقيــــق  :الرياضيات التطبيقية Computational Fluid Dynamics -
السيرة العلميـــــة والشهادات الحاصل عليها :
 دكتوراه – علوم الرياضيات – الرياضيات التطبيقية -جامعة التكنولوجية الماليزية  -UTMكلية العلوم-
قســـــم الرياضيات – ماليزيا .عام ( .2017-2016بعثة دراسية)
 ماجستير – علوم الرياضيات -الرياضيات التطبيقية -الجامعة االردنية -كلية الدراســـــات العليا-العلوم -
قسم الرياضيات بتقدير جيد جدا عام ( .1998 -1997زمالة دراسية).
 بكلوريس علوم رياضيات  -جامعة الموصل -كلية العلوم -قسم الرياضيات بتقدير جيد جدا ومن اوائل
القسم عام .1992 -1991

عنوان اطروحةالدكتوراه
Mathematical Modelling of Unsteady Air Flow in the Main and a Bifurcation :
)Stenosed Inclined Trachea.(UTM-University-Malaysia-2017
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: عنوان رسالة الماجستير
Solutions of a Class of Partial Differential Equations with Variable Jordan UniversityCoefficients and their Properties.)N961 515.35-1998).

: اللغـــــــــــــــــــــات
.) العربية (كتابة وقراءة ومحادثة بشكل جيد جدا
.) اإلنكليزية (كتابة وقراءة ومحادثة بشكل جيد جدا
: المهارات
. اجيد استخدام الحاسوب بشكل جيد جدا
)Matlab, Latex, Python, C++, SQR (  اجيد البرمجة بعدة لغات برمجية
)Word, Excel, Access , PowerPoint(  اجيد استخدام برامج
.(Software & Hardware)  صيانة الحاسوب
:المناصب اإلدارية
.2018/12/4  لغاية2018/4/11 عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
.2020/12/6- 2018/3/6 رئيس قسم الرياضيات –كلية علوم الحاسوب والرياضيات في
.2013/1/23  لغاية2012/9/20  كلية علوم الحاسوب والرياضيات منذ بتاريخ-مقرر قسم الحاسبات
 لغاية2010/5/19 جامعة واسط بتاريخ- مدير الضمان والجودة واالعتماد األكاديمي فـي كلية العلوم
.2011/9/15
.2009/11/15  لغاية2008/9/1 مدير تسجيل كلية العلوم –جامعة واســــط بتاريخ

.1
.2
.3
.4
.5

: الخبرات االكادمية
Numerical Simulation; Computational Fluid Dynamics; Fluid Flow;
Magnetohydrodynamics; Nonlinear Physics; Heat and Mass Transfer;
Nonlinear Models .
:البحوث المنشورة
1. Bakheet, A., Alnussairy, E. A. (2021). Numerical Simulation of Magnetohydrodynamic Influence on Casson Blood Flow through Overlapping Stenosed Artery,
Iraqi Journal of Science, 62(3),1410-1420. (Scopus-index).
2. Makhrib Al-Seraji, N. A., Alnussairy, E. A., & Jafar, Z. S. (2020). The group action
on the finite projective planes of orders 53, 61, 64. Journal of Discrete Mathematical
Sciences and Cryptography, 23(8), 1573-1582. (Scopus-index).
3. Alnussairy, E. A., & Bakheet, A., (2019). MHD Micropolar blood flow model
through a multiple stenosed artery. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2183, No.
1, p. 090002). AIP Publishing LLC (Scopus-index).
4. Alnussairy, E. A., Bakheet, A., Mustapha, N., & Amin, N., (2019). Modelling and
Simulation of Airflow in an Inclined Bifurcated Trachea, Journal of Science.
International (Lahore),31(2),239-244. (Scopus-index).
5. Bakheet, A., Alnussairy, E. A., Ismail, Z., & Amin, N. (2018). Generalized PowerLaw Model of Magnetohydrodynamic Blood Flow with Heat Transfer. Indian
Journal of Public Health Research & Development, 9(12), 794-800. (Scopus-index).
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6. Alnussairy, E.A., Bakheet, A., Mustapha, N. and Amin, N., (2017). Numerical
model for unsteady airflow in inclined human trachea. In AIP Conference
Proceedings (Vol. 1830, No. 1, p. 020028). AIP Publishing. (Scopus-index).
7. Bakheet, A., Alnussairy, E.A., Ismail, Z. and Amin, N., (2017), April. The effect of
body acceleration on the generalized power law model of blood flow in a stenosed
artery. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1830, No. 1, p. 020030). AIP
Publishing. (Scopus-index).
8. Alnussairy, E.A., Bakheet, A. and Amin, N., (2016). Exact Solution of TwoDimensional Unsteady Airflow in an Inclined Trachea. Modern Applied
Science, 10(1), p.191. (Scopus-index).
9. Bakheet, A., Alnussairy, E.A., Ismail, Z. and Amin, N., 2016. Blood Flow through
an Inclined Stenosed Artery. Applied Mathematical Sciences, 10(5), pp.235-254.
(Scopus-index).
10. Abuaraqob, O. A., Alnussairy, E.A., and Rabadi, H. E., (2005). On Lord Kelvin’s
Principle and Some Properties of ∑-polyharmonic Functions. Pure Sciences,
Dirasat Journal, Jordan, 32(2), pp. 247-251.
11. Alnussairy, E.A., Rabadi, H. E., (2003). Some Solutions and Relations on a Class of
Partial Differential Equations with Variable Coefficients. Pure Sciences, Dirasat
Journal, Jordan, 30(2), pp. 330 – 336.
12. Alnussairy, E.A., Rabadi, H. E., (2002). Lord Kelvin’s Principle for Solutions of a
Class of Partial Differential Equations with Variable Coefficients. Pure Sciences
Dirasat Journal, Jordan,27(2), pp. 182-185.

: المؤتمرات العلمية
استنبول-Mutaple University  المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الرياضيات كلية العلوم الطبيعية والهندسة في جامعة.2019-تركيا
.2019  جامعة بغداد- المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضيات –كلية العلوماستنبول-Mutaple University  المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضيات كلية العلوم الطبيعية والهندسة في جامعة.2018 -تركيا
.2018 -العراق- المؤتمر الدولي االول لجمعية الخوارزمي البصرة.2016  ماليزيا-UTM  جامعة- كلية العلوم- المؤتمر الدولي الرابع لعلوم الرياضيات.2011كلية العلوم –جامعة بغداد-قسم الفيزياء-المؤتمر العلمي للنانو2009 جامعة بغداد/  المؤتمر العلمي كلية العلوم.2003 /11/23-21جامعة المرقب/ كلية الهندسة/ المؤتمر الهندسي األول للبناء واإلنشاءات2003./9/22-20-جامعة المرقب/  كلية العلوم/المؤتمرالعلمي االول-

: اللجان المكلف بها
.2020  عضو لجنة استحداث قسم الرياضات في كلية العلوم.2020  عضو اللجنة العلمية لالستالل العلمي كلية العلوم.2020  عضو اللجنة الفرعية لالمتحانات النهائية للدراسات العليا في كلية العلوم3

 رئيس اللجنة الفرعية في قسم الرياضيات لالمتحانات النهائية في كلية علوم الحاسوب والرياضيات.2020 رئيس اللجنة الفرعية في قسم الرياضيات لالمتحانات النهائية في كلية علوم الحاسوب والرياضيات.2019 رئيس اللجنة الفرعية في قسم الرياضيات لالمتحانات النهائية في كلية علوم الحاسوب والرياضيات.2019 عضو اللجنة المركزية في الجامعة المكلفة في شطر كلية التربية عام .2018 رئيس اللجنة المركزية لالمتحانات النهائية في كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات2018 رئيس اللجنة الفرعية في قسم الرياضيات لالمتحانات النهائية في كلية علوم الحاسوب والرياضيات.2018 رئيس اللجنة الفرعية في قسم الرياضيات لضمان ااجودة في كلية الحاسوب والرياضيات عام .2018 رئيس اللجنة تدقيق الماستر شيت لقسم البرامجيات في كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات2018 رئيس اللجنة العلمية في قسم الرياضيات -كلية علوم الحاسوب والرياضيات .2017 عضو اللجنة العلمية في كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات .2017 عضو لجنة تدقيق الماستر شيت لقسم البرامجيات -كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات .2017 عضو اللجنة االمتحانية في قسم الرياضيات -كلية علوم الحاسوب والرياضيات 2018-2017، 2017-2016 عضولجنة تحديث المناهج لمادتي الرياضيات والحاسبات .2011-2010 عضولجنة تعضيد البحوث.2011 عضواللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي األول لكلية العلوم في . 2010-11-29-28 عضواللجنة االمتحانية في قسم الفيزياء -كلية العلوم – جامعة واسط.2010-2009 عضولجنة انضباط الطلبة 2011-2009 عضواللجنة التصميم وثائق الخريجين لكلية العلوم .2009 عضواللجنة لتدقيق الماسترشيت لكلية العلوم .2009 عضواللجنة االعترضات لنتائج الطلبة . 2009 عضو لجنة اعادة الطلبة المرقنة قيودهم .2012-2008 عضواللجنة استقبال الطلبة للعام الدراسي .2010-2009،2009-2008عضو الجمعية العراقية في الفيزياء والرياضيات  /بغداد.-عضو جمعية الخوارزمي العراقية /القادسية .2017

اماكن العمل السابق:
عضو هيئة التدريس في قسم علوم الحياة – كلية العلوم – جامعة واسط – العراق  2020/11/11ولحد االن.عضوهيئة التدريس في قسم الرياضيات – كلية علوم الحاسوب والرياضيات -جامعة واسط –العراق تاريخ -2012/9/2.2020/11/11
عضوهيئة التدريس في قسم الفيزياء – كلية العلوم -جامعة واسط -العراق -عام .2012/9/2 – 2008-7-9عضوهيئة التدريس ومشرف الرياضيات في كلية الهندسة -جامعة المرقب -ليبيا عام 2008/8/31– 2001 مساعد محاضــــــر( غير متفرغ ) لمقـــــــــــــــــــــرري (الرياضيات المتقدمة ،التحليل العددي) كلية العلوم – قسمالحاسبات – كليـــــــــــــة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجيا .2000 -1998
 شاركت في تدريس طالب المرحلة األولى والثانية (اثناء دراسة الماجستير) – كلية العلوم – قسم الرياضيات –الجامعةاألردنية  -االردن عــــام ( 1996آب .)1998

المقررات التي درستها:











Calculus
Biomathematics
Discrete Mathematics
Linear Algebra
Advanced Calculus
Advanced Mathematics
Ordinary Differential Equations
Partial Differential Equations
Numerical Methods
Numerical Analysis
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Mathematical Physics
Mathematical Modeling
Complex Analysis

البرامج التخصصية:









Matlab Program
Mathematica Program
Maple Computer program
COMSOL Program
Latex
Windows 10
Mendeley Program
Endnote Program

نشاطات عضو الهيئة التدريسية على صعيد الكلية  /الجامعة  /جهات أخرى
أ.

عضوية اللجان في الكلية:

 -1تشكيل لجنة امتحانية لقسم الرياضيات /الدراسة الصباحية للعام الدراسي  2017-2016حسب االمر االداري ذي
العدد 65س في .2017/5/3
-2تشكيل لجنة علمية لقسم الرياضيات  2018حسب االمر االداري ذي العدد  1453في .2017/10/12
-3تشكيل لجنة امتحانية لقسم الرياضيات للعام الدراسي  2018-2017حسب االمر االداري ذي العدد 35س في
.2017/12/12
-4تشكيل لجنة تدقيق الدفاتر االمتحانية للعام الدراسي  2018-2017حسب االمر االداري ذي العدد 33س في
.2018/1/15
 -5تشكيل لجنة تدقيق الدفاتر االمتحانية للعام الدراسي  / 2018-2017الدراسة المسائية حسب االمر االداري ذي
العدد 89س في .2018/2/28
 -6تشكيل لجنة اعتراضات لنتائج طلبة الدراسات االولية للعام الدراسي  2018-2017حسب االمر االداري ذي العدد
89س في .2018/3/8
-7تشكيل لجنة انتخاب ممثل التدريسيين لكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات حسب االمر االداري ذي العدد
 600في .2018/4/24
-8تشكيل لجنة امتحانية لقسم الرياضيات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2018-2017حسب االمر االداري ذي
العدد 106س في 2018/5/2
-9تشكيل لجنة امتحانية مركزية /الدراسة الصباحية للعام الدراسي  2018-2017حسب االمر االداري ذي العدد 10س
في .2018/5/10
 -10تشكيل لجنة امتحانية مركزية /الدراسة المسائية للعام الدراسي  2018-2017حسب االمر االداري ذي العدد 2س
في .2018/5/10
 -11تشكيل لجنة امتحانية فرعية توزيع مهام العمل في قسم الرياضيات /الدراسة الصباحية للعام الدراسي -2017
 2018حسب االمر االداري ذي العدد 116س في .2018/5/16
-12تشكيل لجنة تدقيق الدفاتر االمتحانية للعام الدراسي  / 2018-2017الدراسة الصباحية حسب المر االداري ذي
العدد 122س في .2018/6/20
 -13تشكيل لجنة اعتراضات لنتائج طلبة الدراسات االولية للعام الدراسي  2018-2017حسب االمر االداري ذي العدد
123س في .2018/7/3
 -14تشكيل مجلس ادارة الصندوق الصباحي حسب االمر االداري ذي العدد 125س في 2018/7/9
 -15تشكيل مجلس ادارة الصندوق المسائي حسب االمر االداري ذي العدد 52س في 2018/7/9
 -16تشكيل لجنة علمية لقسم الرياضيات  2018حسب االمر االداري ذي العدد  131س في .2018/7/12
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-17تشكيل لجنة امتحانية لقسم الرياضيات للفصل الدراسي االول للعام الدراسي  2019-2018حسب االمر االداري
ذي العدد  188في .2018/11/19
-18تشكيل لجنة امتحانية لقسم الرياضيات للعام الدراسي  2019-2018حسب االمر االداري ذي العدد 7س في
.2019/1/9
-19تشكيل لجنة استالل علمية فرعية حسب االمر االداري ذي العدد 16س في .2019/1/27
-20تشكيل لجنة تدقيق السجل االساس لقسم الحاسوب للفصل الدراسي االول/الدور االول للعام الدراسي 2019/208
حسب االمر االداري ذي العدد م.ع 40.في . 2019/2/14
-21تشكيل لجنة تدقيق السجل االساس لقسم البرامجيات حسب االمر االداري ذي العدد 10س في . 2019/2/17
-22تشكيل لجنة تدقيق حسابات التدريسيين على  Google Scholarحسب االمر االداري ذي العدد م.ع 67.في
. 2019/2/25
-23تشكيل لجنة التقرير الذاتي حسب االمر االداري ذي العدد م.ع 21.في . 2019/3/31
-24تشكيل لجنة علمية لقسم الرياضيات للعام الدراسي  2019/2018للفصل الدراسي الثاني حسب االمر االداري ذي
العدد م.ع 208.في .2019/5/2
 -25تشكيل لجنة امتحانية فرعية لالمتحان التقويمي الوزاري للعام الدراسي  2019 /2018حسب االمر االداري ذي
العدد م.ع 246.في .2019/5/22
 -26تشكيل لجنة امتحانية مركزية /الدراسة الصباحية للعام الدراسي  2019-2018حسب االمر االداري ذي العدد
م.ع 255.في .2019/5/28
-27تشكيل لجنة العداد خطه لفصل الدراسة الصباحية عن المسائية حسب االمر االداري ذي العدد م.ع 261.في
2019/6/2
-28تشكيل لجنة امتحانية لقسم الرياضيات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2019-2018حسب االمر االداري
ذي العدد  62في .2019/6/9
 -29تشكيل لجنة تصحيح وتدقيق اسئلة االمتحان التقويمي للمنطقة الرابعة للعام الدراسي  2019/2018حسب االمر
االداري ذي العدد  1554/18/7في .2019/7/8
 -30تشكيل لجنة تدقيقية حسب االمر االداري ذي العدد  1326في .2019/9/16
 -31تشكيل لجنة تصحيح دفاتر امتحانية للعام الدراسي  2019/2018حسب االمر االداري ذي العدد  1377في
.2019/9/24
 -32تشكيل لجنة علمية لقسم الرياضيات للعام الدراسي  2020/2019للفصل الدراسي لثاني حسب االمر االداري
ذي العدد  71في .2020/2/16
 -33تشكيل لجنة امتحانية لقسم الرياضيات للعام الدراسي  2020/2019حسب االمر االداري ذي العدد  72في
.2020/2/16
 -34تشكيل لجنة امتحانية مركزية /الدراسة الصباحية للعام الدراسي  2020-2019حسب االمراالداري ذي العدد 146
في .2020/3/12
 -35تشكيل لجنة استحداث قسم الرياضيات كلية العلوم حسب االمر االداري ذي العدد 1309في 2020./10/19
 -36تشكيل لجنة استالل علمي حسب االمر االداري ذي العدد  655في 2020./12/6
 -37تشكيل لجنة تنضيد اسئلة االمتحان الشامل دكتوراه حسب االمر االداري ذي العدد  371في .2020/12/15
-38تشكيل لجنة امتحانية فرعية للدراسات العليا-قسم علوم الحياة حسب االمر االداري ذي العدد س 4في
.2021/1/10

ب .عضوية اللجان في الجامعة:
 -1تشكيل لجنة لعضوية الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية في الجامعة حسب االمر الجامعي ذي العدد  38في
2018/7/1
 -2تشكيل لجنة لشطر كلية التربية الى كليتي التربية للعلوم االنسانية وكلية التربية للعلوم الصرفة حسب االمر
الجامعي ذي العدد  10533في 2018/7/16
 -3تشكيل ( خلية ازمه ) تتولى مهمة التعامل مع مطالب المتظاهرين ومتابعتها حسب االمر الجامعي ذي العدد 12685
في 2018/9/4
 -4تشكيل الهيئة العليا المشرفة على الدراسة المسائية للعام الدراسي  2019-2018في الجامعة حسب االمر الجامعي
ذي العدد  55في 2018/10/2
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 -5تشكيل لجنه الختبار المحاضرين الخارجيين المتقدمين الى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه في جامعة واسط
حسب االمر الجامعي ذي العدد  14997في 2018/10/15
 -6تشكيل لجنه لتطوير مالك مركز الحاسوب والمعلوماتية في جامعة واسط حسب االمر الجامعي ذي العدد  15145في
2018/10/17
 -7تشكيل لجنه تتولى مهمة تقديم المواصفات الفنية لموقع الجامعه االلكتروني حسب االمر الجامعي ذي العدد 15414
في 2018/10/22
 -8تشكيل لجنه تتولى مهمة اختيار اللجان الفرعية وعناوينها وواجباتها الخاصة بحفل التخرج بجامعة واسط حسب
االمر الجامعي ذي العدد  15956في 2018/11/6
 -9تشكيل لجنه الستكمال قاعدة البيانات لجامعتنا حول مشروع البوابة الجامعات العراقية ( )GISحسب االمر الجامعي
ذي العدد  16914في .2018/11/22
ج .عضوية الجمعيات العلمية:
التاريخ (من – الى)

ت

اسم الجمعية او المؤسسة أو الهيئة

نوع العضوية

1

جمعية الخوارزمي العراقية

تقييم البحوث والمشاركة في  2019/1/5ولغاية االن
السمنرات والمؤتمرات

د .المساهمة في الحلقات الدراسية أوالمؤتمرات أو الندوات العلمية:
عنوانها

محل انعقادها

المؤتمر العلمي الدولي الثاني

كلية الهندسة/جامعة 2018/3-15/14
واسط
2018/3-30/29/28
القادسية
كلية العلوم/جامعة 2018/4/11
واسط

المؤتمر العلمي الدولي االول لجمعية الخوارزمي العراقية
السرطان،اسبابه نشاته وعالجه

التاريخ

2nd international conference of mathematical
science

Turkey

31/7-6/8/2018

2nd international conference of mathematical
science

Turkey

1-2/8/2018

Inverse problems: direct method and optimization

CIMBA

28/10-4/11/2018

تطوير مناهج الرياضيات لتلبية متطلبات التنمية

جامعة المثنى/كلية
العلوم

2018/11/15-14

التخطيط االستراتيجي والدور االكاديمي لبناء مؤسسات العراق

كلية العلوم /جامعة
بغداد

2019/1/8

1st international scientific conference pure science

Uni.AlQadisiyah

23/24-1/2019

المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات التطبيقية والصرفة

كلية العلوم /جامعة
بغداد

2019/2/27

التنمية الفكرية والتاهيل العقدي التخصصية

مؤسسة الدليل
للدراسات والبحوث
العقدية/قم المقدسة

2019/5/10-5/6

3rd international conference of mathematical

Maltepe

2019/9-8/4

7

Unv.Istanbul
Turkey

science
التنمية الفكرية والتاهيل العقدي

2020/3/31

مؤسسة الدليل
للدراسات والبحوث
كربالء/العقدية
المقدسة
جامعة واسط

2020/4/1

جامعة واسط

2019/8/28-8/25

 التعليم والتعلم النشط/هرم التعلم
السرقة العلمية وكيفية استخدام برنامج كشف االنتحال للرسائل

والبحوث

2020/4/2

ادارة االزمات والمخاطر في المؤسسات التعليمية حسب

جامعة واسط

معايير الجودة

2020/4/14

جامعة واسط

تطبيقات تخزين ومشاركة الملفات واالفادة من خدماتها

2020/4/26-25

جامعة واسط

.مؤتمر واسط الدولي حول جائحة كورونا

2020/4/15

جامعة تكريت

االختبارات اإلحصائية للتجارب البيولوجية باستخدام برنامج
GenStat

2020/11/26-15
2010/6/21-20

2014/10/3-2
2014/5/21-71
2014/10/20
2015/1/7
2015/3/11
2015/3/12
2015/5/27-26
2015/7/6
2016/8/18-16

جامعة واسط
الدورة التدريبية االحترافية للتعليم االلكتروني المدمج
Self-Assessment Workshop
قسم ضمان الجودة
في مركز وزارة
- التعليم العالي
العراق-بغداد
Matlab Workshop Course
Malaysia
Malaysia
2nd International Mathematics in Industry Study
Group
Workshop on Numerical Methods for Solving Two
Malaysia
Dimensional Navier-Stokes Equations Problems.
Writing For Journal Workshop on 07 Jan 2015
Malaysia
Multivariate Process Variability Monitoring with
Malaysia
Application in Manufacturing Industry on
COMSOL MULTIPHYSICS 12 Mar 2015.
Malaysia
Time Series Analysis Workshop: Application with R
Malaysia
4 Series of Departmental Colloquium 2015
Malaysia
Wolfram MATHEMATICA Workshop In
Malaysia
conjunction with International Conference on
Multidisciplinary Method & Model .
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:  اإلشراف على الدراسات العليا.هـ
الدرجة العلمية و تاريخها

 األطروحة/ عنوان الرسالة

أسم الطالب

Mathematical Modelling of Airflow in
 قيد الدراسة والبحثInclined Main Trachea: Using Adomian
Decomposition Method

هدى حيدر عيسى

Effect of Gravity on Airflow in the Main
Trachea: Analytical Study

نبأ محمد علي

قيد الدراسة والبحث
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