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 التخصص العام/ التخصص الدقيق
 رياضيات/ معادالت تفاضلية

  الرتبة االكاديمية:

 أستاذ مشارك
 العلمية:  المؤهالت

جامعة قازان الفدرالية )جامعة  ،معادالت تفاضلية  /دكتوراه في الرياضيات   .1

 2000قازان الحكومية( روسيا 

جامعة قازان  ،في الرياضيات / معادالت تفاضلية ماجستير )دبلوم عالي(  .2

 1996الفدرالية )جامعة قازان الحكومية( روسيا 

 :األهداف المهنية

 التفكير  واستقالليةمراحل التوعية التربوية والتعليمية والمعرفة   ألعلى الوصول بالطالب 
 

 الخبرات التدريسية:
i.  ردن / األ جامعة اربد -أستاذ مساعد       قسم الرياضيات  2008 الى  2004 من 
ii.  األردن  جامعة جدارا -أستاذ مساعد       قسم الرياضيات  2016 ىال 2008 من / 
iii.   جامعة جدارا / األردن  -رئيس قسم       قسم الرياضيات  2017الى  2010من 
iv.   جامعة جدارا / األردن  -أستاذ مشارك    قسم الرياضيات   2017الى  2016من 
v.   األردن  /جامعة الزرقاء -أستاذ مشارك    قسم الرياضيات   الى اآلن  2017من 
vi.  جامعة الزرقاء/ األردن  -نائب عميد كلية العلوم  قسم الرياضيات  الى اآلن  2018 من 
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 االبحاث المنشورة والمقبولة للنشر:

السنة  جهة النشر  عنوان البحث ت
 واالصدار 

1. Sharper Inequalities for Powers of the 

Numerical Radii of Hilbert Space Operators. 
International Mathematical 

Forum 
2009 

4 (29) 
2. Dirichlet Problem in the Simply Connected 

Domain, Bounded by Unicursal Curve.  
International Journal of 

Applied Mathematics 
2009 

22 (4) 
3. An Inversion of Integral Operator by L. A. 

Sakhovich’s Operator Identity Method. 
Studia Universitatis Babeş-

Bolyai Mathematica 
2010 

LV (2) 
4. Stationary connected curves in Hilbert spaces Journal of Mathematics 

and Statistics 
2014 

10 (2) 

5. Dirichlet Problem in the simply connected 

domain, bounded by the nontrivial kind.  

Advances in Differential 

Equations and Control 

Processes 

2016 

17(3) 

6. About the Solution Stability of Volttera 

Integral Equation with Random Kernel.  

Far East Journal of 

Mathematical Sciences 
2016 

100 (5) 

7. On the choice of strategy for modified 

Midzuno scheme.  

Far East Journal of 

Mathematical Sciences 
2017 

101 (7) 
8. The existence of a solution for semi-linear 

abstract differential equations with infinite B-

chains of the characteristic sheaf 

International Journal of 

Applied Mathematics 

2018 

31 (5) 

9. A new procedure for selecting a sample with 

unequal probability without replacement 

Far East Journal of 

Mathematical Sciences 

2018 

107 (1) 

10. Modification on PPS Sample Scheme with 

Replacement 

Journal of Mathematics 

and Statistics 

2019 

15 

11. New Integral Transform: ARA Transform 

and Its Properties and Applications 
Symmetry 

2020 

12(6) 
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 المعلومات الشخصية: 
 أحمد محمد إبراهيم قزع  : االسم 

 22/9/1971الزرقاء  : مكان وتاريخ الميالد 

 أردني : الجنسية 
 متزوج  : الحالة االجتماعية 
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