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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1987 العلوم بغداد

 1996 = = املاجستري

 هالدكتورا

 

= = 2007 

    أخرى

 اً : التدرج الوظيفي . ثاني 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

 الى  -من  الفترة   الجامعة  )المعهد / الكلية(   الجهة ت

 2021-1987 بغداد مالعلو 1

2    

3    

4    

 لىا -ة من الفتر الجهة الوظيفة  ت

 1996-1987 العلوم معاون مالحظ فني  1

 2007-1996 العلوم مدرس مساعد  2

 2017-2008 العلوم مدرس  3

 2021 - 2017 العلوم استاذ مساعد 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 19881987- التفاضل علوم حياة 1

 1989-1988 خمترب حاسوب  الرياضيات 2

 19891990- تفاضل الفيزياء 3

 19901992- حاسوبخمترب  الفيزياء 4

 1998-1996 لتفاض الفيزياء 5

 2000-1999 تفاضل علم األرض 6

 2003-2002 تفاضل علوم حياة 7

 2008-2007 اسس الرياضيات الرياضيات 8

 تفاضل الرياضيات 9

 

2010-2011 

 2012 - 2011 اسس الرياضيات الرياضيات 10

 اسس الرياضيات و تفاضل الرياضيات 11

 

2012 – 2013 

  2014 – 2013  التفاضل والتكامل اتالرياضي 12

 2018 - 2014 نظرية العداد و نظرية البيان الرياضيات 13



 

 

 

 

 

 

 

 2019- 2018 التبولوجيا العامة الرياضيات 14

 2020 - 2019 لتبولوجيا العامة والتبلوجيا اجلربيةا الرياضيات 15

 2020 - 2019 ع الضبابية ) ماجستري (اجملامي الرياضيات 16

 2021 - 2020 العامة لتبولوجياا اضياتريال 17

 

 

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال حة  أو األطرو اسم ت

1 On regular s-δ-semi.open space 2019-2020 الرياضيات 

2    

3    

4    

 

 ا. فيهشارك التي العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 املشاركة  نوع هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

 بوسرت حضور(

 باحث / جامعة بغداد كلية العلوم 1996 املؤمتر العلمي الثاني للعلوم 1

لعلمي االول الدولي ااملؤمتر  2

 للراضايات التطبيقية والصرفة

 باحث / جامعة بغداد كلية العلوم 2013



 

 

 

 

 

 

 

ي الثين لي العلماملؤمتر الدو 3

 تطبيقية والصرفةال للراضايات

مقيم و مقرر  كلية العلوم / جامعة بغداد 2019

 جلسة
احملاضرة العلمية للعامل  4

Francesco Pappalardi  

 حضور  عة بغدادللبنات / جامكلية العلوم  2014

 حضور ادكلية العلوم للبنات / جامعة بغد 2016 الندوة العلمية يف كلية علوم بنات 5

6 RT-PCR and Flow 

Cytometer Techniques 

in Biochemistry 

جامعة  /كلية العلوم قسم الكيمياء  2019

 بغداد

 حضور

حول التفاعل بني العامل الواقعي  7

 فرتاضيوالعامل اال

جامعة  /قاعة االدريسيكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

دورة بعنوان اهمية الرياضيات يف  8

 الستثاريةشاريع اتنظيم امل

جامعة  /قاعة االدريسيالعلوم  يةكل 2019

 بغداد

 تأييد مشاركة

بعنوان دور الرياضيات يف حماضرة  9

 فن العمارة االسالمية

جامعة  /اتقسم الرياضيكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

 حلقة نقاشية بعنوان 10

Essential T-small Sub 

modules On M-

extending Modules 

جامعة  /ياتقسم ارياضم العلوكلية  2019

 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

حلقة نقاشية بعنوان يوم املرأة  11

 العاملي

جامعة  /قسم ارياضياتكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

ترتيب املصادر  حلقة نقاشية بعنوان 12

 خدام برنامج الووردبست

جامعة  /قسم ارياضياتكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

جامعة  /اضياتقسم اريكلية العلوم  2019 ارقام ارياضيات ان اسرارندوة بعنو 13

 بغداد

 حضور

كتاب تأييد حضور مؤمتر الثاني  14

 للرياضيات التطبيقية والصرفة

جامعة  /ضياتقسم ارياكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

دورة بعنوان النموذج الرياضياتي  15

املستخدم يف قواعد تسديد القروض 

 ف املصاراملالية يف

 / قسم ارياضياتوم كلية العل 2019

 بغدادجامعة 

 تأييد مشاركة

 ماكروسوفتحماضرة بعنوان برنامج  16

 ماث

جامعة  /قسم ارياضياتكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

ندوة بعنوان التلوث االلكرتوني  17

 وخماطره على اجملتمع

جامعة  /قاعة االدريسيكلية العلوم  2019

 بغداد

 رحضو

رات لقسم عمل نظام املقر شةور 18

 ياتالرياض

جامعة  /قسم ارياضياتكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

حماضرة بعنوان دور التطبيق  19

 الرياضياتي يف بناء العقل التجاري

جامعة  /قسم ارياضياتكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة بعنوان التوعية الصحية حول  20

 خماطرهااملضادات احليوية و

جامعة  /قاعة االدريسيكلية العلوم  2019

 دادبغ

 حضور

دورة بعنوان استخدام النماذج  21

الرياضياتي يف السيطرة على احلركة 

 التجارية للسلع

 / ضياتارياقسم كلية العلوم  2019

 جامعة بغداد

 تأييد مشاركة

ندوة بعنوان ايتام العراق هل هيه  22

 معادلة صعبة

جامعة  /يسياالدرقاعة وم كلية العل 2019

 غدادب

 حضور

ان النموذج الرياضياتي دورة بعنو 32

املستخدم يف قواعد تسديد القروض 

 املالية يف املصارف

 / قسم ارياضياتكلية العلوم  2019

 جامعة بغداد

 تأييد مشاركة

حلقة نقاشية بعنوان التخطيط  24

االسرتاتيجي والدور االكادميي لبناء 

اق .. االف مؤسسات العراق

 والتحديات

جامعة  /قسم ارياضياتكلية العلوم  2019

 بغداد

 حضور

دورة بعنوان املبادىء االساسية يف  25

 احتساب الفوائد املصرفية

 / ارياضياتقسم كلية العلوم  2019

 جامعة بغداد

 شاركةتأييد م

 /قاعة االدريسي / كلية العلوم 2020 ظرية والتطبيقالرياضيات بني الن 26

 دادجامعة بغ

 القاء حماضرة

املؤمتر الدولي االول للعلوم الصرفة  27

 والتطبيقية

فرع  العراقيني األكادميينينقابة  2020

 بابل

مشاركة حبثية + 

 حضور

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية ليةداخل الك

التطبيقات القاء حماضرة ضمن نشاط املوسم الثقايف بعنوان 

 2019ليومية االحصائية للحياة ا

 2019سفرة ميدانية اىل نصب الشهيد يف 

الرياضيات كلية  تقيم حبث يف مؤمتر الدولي الثاني لقسم

-Setبعنوان  2019العلوم جامعة بغداد 

theoretical entropy of Alexandroff 

square homeomorphisms 

 

قسم الرياضيات كلية تقيم حبث يف مؤمتر الدولي الثاني ل

 ONبعنوان  2019معة بغداد العلوم جا

WEAKER FORMS OF WALC-

Spaces 

 

هادة ماجستري من تقدير درجة موضوع حبث ملعادلة ش

 2019جامعة الزقازيق مصر للسيدة رواء كريم غامن 

 

  2019اق تأييد حضور سنة مهرجان صنع يف العر

لعراق هل هي جلنة حتضريية للندوة املوسومة ايتام ا

 2019معادلة صعبة 

 

  2016مناقشة طالب ماجستري  

  2017مناقشة طالب ماجستري 

  2016مناقشة طالب ماجستري 

  2019مناقشة طالب ماجستري 

  2020-6- مناقشة طالب ماجستري

  2020 1- مناقشة طالب ماجستري

  2021-2-17مناقشة طالب ماجستري 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . عليمأو تطوير التبحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ثامنا: املشروعات ال 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Hoffman Index of Manifolds  Iraqi Journal of 

Science  

2010 

2 On D – Compact Topological Groups Iraqi Journal of 

Science 

2013 

3 More on The Minimal Set of Periods Iraqi Journal of 

Science 

2015 

4 P, P-L. compact topological ring Mathematical 

Theory and 

Modeling 

2016 

5 On Mildly-Regular Space International 

Mathematical 

Forum 

2017 

6 HOFFMAN INDEX OF  

MANIFOLDS. 

PhD 2007 

7 The action of finite groups of spheres 

and product of spheres . 

Msc 1995 

8 Regularity via semi- generalized open 

set 

Journal of Xi'an 

University of 

Architecture & 

Technology 

2020 

9 On regular δ-semi.open space Journal of 

Interdisciplinary 

Mathematics 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .لدولية علمية احمللية وااهليئات الة عضوي :تاسعا 

 إرشاد تربوي ، جامعة بغداد ، كلية العلوم  عضو  ✓

 تعليم مستمر ، جامعة بغداد ، كلية العلوم ،ارتباط  عضو ✓

 استالل و االستالل االلكرتوني للعديد من البحوث ، جامعة بغداد ، كلية العلوم ، قسم الرياضيات عضو ✓

 علميةة عضو جلن ✓

 تحانيةنه امعضو جل ✓

 ئس جلنة اجلرد السنوير ✓

 ات التقدير.و شهاد اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2011 لتنمية والتطويرمؤسسة رؤية ل التوجيه واالرشاد الرتبوي 1

احلوار اسلوب احلياة اثر احلوار يف مسرية  2

 معيالطالب اجلا

 2012 العلوم جلنة االرشاد الرتبوي يف كلية

 2013 رشاد الرتبوي يف كلية العلومجلنة اال العصف الذهين 3

االكادميية الدولية للتدريب الشخصي  التخطيط االسرتاتيجي الشخصي 4

 يوالتطوير القياد

2013 

 2013 جلنة االرشاد الرتبوي يف كلية العلوم مهارات التفاوض 5

 2013 راقي لالبداع والتطويراملركز الع ل التنمية الذاتيةرسائمشروع  6



 

 

 

 

 

 

 

املؤمتر الدولي العلمي االؤل  قديريةشهاة ت 7

 للرياضيات التطبيقية والصرفة

2013 

ية مؤسسة املرتقى العراقية للتنم شهادة تقديرية 8

 البشرية 

2014 

 2015 رصد حاالت الغش كتاب شكر وتقدير 9

 2016 كلية العلوم قسم الرياضيات ؤمترم شهادة تقديرية 10

 االؤل  العلمي الدولي المؤتمر تقديرية  شهاة 11
 والصرفة التطبيقية للرياضيات

2013 

املؤمتر العلمي التخصصي االول لطلبة  شهادة تقديرية 12

 االدراسات العلي

2016 

 2017 جلنة تعضاء االرتباط كتاب شكر 13

 LATEX 2017دورة التكس  شهادة تقديرية 14

 2017 ة تطوير اداء االقسامكيفي شهادة تقديرية 15

 2017 ندوة الرياضيات ختدم العلوم تقديريةشهادة  16

تشخيص حاالت الغش يف  شكر وتقدير 17

 االمتحانات

2015 

 2014 ة املرتقى العراقية للتنمية البشريةمؤسس شهادة تقديرية 18

 2015 مهارات لغة اجلسد شهادة تقديرية 19

 2018 صطلحات العلميةترمجة امل شهادة تقديرية 20



 

 

 

 

 

 

 

 2018 الرياضيات علم وحياة مهنية ةشهادة تقديري 21

 –كلية العلوم للبنات  –جامعة بغداد  شكر وتقدير 22

 تثمني جهود

2018 

شبكة االستشعار والذكاء الفيزيائي  حضور 23

 السيرباني

2018 

ندوة مدينة اور التارخيية يف ضوء  يةشهدة تقدير 24

 ةالتقنيات احلديث

2017 

 2018 الرياضيات طريقك للعمل دورة شهادة تقديرية 25

 2018 جلنة التعليم املستمر شكر وتقدير 26

 2018 القاء حماضرات  شكر وتقدير 27

تثمني جهود ملشاركة مؤمتر الرياضيات  شهادة تقديرية 28

 لعلوم , الرياضياتالدولي الثاني كلية ا

2019 

ماجستري كلية العلوم  مناقشة رسالة شكر وتقدير 29

 داد قسم الرياضياتة بغجامع

2019 

اجناح مهرجان اللغة العربية الذي  تثمني جهود 30

اقامته كلية العلوم يف يوم العاملي للغة 

 العربية

2019 

 2019 ملشاركة مؤمتر شهادة تقديرية 31

 2019 ود املبذولة يف جلنة التعليم املستمرللجه شكر وتقدير 32

اضرة يف وحدة ء حمجهود مبذولة يف القا وتقديرشكر  33

 التعليم املستمر

2019 



 

 

 

 

 

 

 

وزير التعليم العالي شكر وتقدير من السيد  34

. د. نبيل كاظم عبد والبحث العلمي أ

 الصاحب

 2020 االلكرتونيللتعليم  ةاالستثنائياجلهود 

وزير التعليم العالي شكر وتقدير من السيد  35

 السهيل صيد. قوالبحث العلمي 

 2020 كرتونيةاالمتحانات االلاجلهود 

 جامعة بغداد رئيسشكر وتقدير من السيد  36

 يينعماد حسني احلس دم شهر د.ومنح ق

 2020 االلكرتونيللتعليم اجلهود 

د.  جامعة بغداد رئيسشكر وتقدير من السيد  37

 يينعماد حسني احلس

 2020 انوروجهود املبذولة يف ازمة ك

دير من وكيل الوزارة لشؤون البحث شكر وتق 38

 العلمي

 2020 االلكرتونيللتعليم 

 2020 مناقشة طالب ماجستري كلية الرتبية ابن اهليثم دعميشكر وتقدير من  39

لوم جامعة كلية الع دعميشكر وتقدير من  40

 دادبغ

 2020 مناقشة طالب ماجستري

لوم جامعة كلية الع دعميشكر وتقدير من  41

 دادبغ

 2020 هود املبذولة يف اجلنة االمتحانيةاجل

وم جامعة كلية العل دمن عميتقديرية  شهادة 42

 دادبغ

 2020 اجلهود املبذولة يف اجلنة االمتحانية

    

    



 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 .املرتمجة أو الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــي عشر :اللغثان 

       الغة العربية     ✓

         زيةيالغة االنكل     ✓

✓  

 

 

 

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على   


