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التحصيل الدراسي

جامعة ليدز – المملكة المتحدة

تشرين األول  – 8002حزيران 8038

دكتوراه رياضيات – النظرية األنفرادية وتطبيقاتها
في الهندسة التفاضلية

جامعة بغداد – كلية العلوم – قسم الرياضيات

تشرين األول  – 3772تشرين الثاني 8000

ماجستير رياضيات – التبولوجيا التفاضلية

التقدير :جيد جدا (  – ) %22األول على دوره ماجستير الرياضيات
جامعة بغداد – كلية العلوم – قسم الرياضيات

تشرين األول  – 3771حزيران 3772

بكالوريوس رياضيات

التقدير :جيد جدا (  – ) %2.47األول على كلية العلوم

حاصل على المرتبة األولى في تخصص الرياضيات على مستوى

العراق في أمتحان الكفاءة للطلبة األوائل على أقسام الرياضيات في
الجامعات العراقية عام 3772

الخبرة العلمية
أوال  -:التدرج الوظيفي -:
( مدرس مساعد ) تدريسي في جامعة بغداد – كلية العلوم – قسم الرياضيات
المواد التي قمت بتدريسها هي-:

ايلول  – 8003اذار 8002

اسس الرياضيات – قسم الرياضيات – العام الدراسي ()8008-8003



التحليل العددي – قسم الرياضيات – العام الدراسي ()8001-8008



التفاضل والتكامل لطلبة كلية العلوم – أقسام ( علوم الحياة – الكيمياء



لغات البرمجة – قسم الرياضيات – الفترة ()8002-8001

– الفيزياء ) – الفترة ()8002-8003
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( مدرس ) تدريسي في جامعة بغداد – كلية العلوم – قسم الرياضيات
المواد التي قمت بتدريسها هي-:


ايلول  – 8038حزيران 8032

لغات البرمجة – قسم الرياضيات – العام الدراسي ()8031-8038
الرياضيات لطلبة الهندسة – جامعة بغداد – كلية الهندسة – قسم

الهندسة مدني – العام الدراسي ()8031-8038





نظرية االعداد – قسم الرياضيات – العام الدراسي ()803.-8031

نظرية البيان – قسم الرياضيات – العام الدراسي ()803.-8031
الهندسة التفاضلية – ماجستير رياضيات صرفة – العام الدراسي

()8032-803.
كانون الثاني  – 8031كانون االول 8031

كانون الثاني  – 803.تموز 8032
اب  – 8032لغاية االن

مقرر قسم الرياضيات – كلية العلوم – جامعة بغداد
مدير قسم التنسيق والتسويق العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –

دائرة البحث والتطوير

مدير قسم شؤون الدراسين في الخارج في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –

دائرة البعثات والعالقات الثقافية

ثانيا  -:المؤتمرات والندوات -:
السنــة

مكان األنعقاد

نوع المشاركة

العنوان
مدرسة السمبا لعلماء الرياضيات الشباب

8009

تركيا

المؤتمر الدولي للرياضيات

8002

المملكة المتحدة

حضور
( بحث  /بوستر
القاء بحث

المؤتمر الدولي للرياضيات الصرفة

8030

البرازيل

المؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات وتطبيقاتها

8033

بولندا

القاء بحث
حضور)
القاء بحث

المؤتمر الدولي للرياضبات

8033

الدنمارك

عرض بوستر

المؤتمر الدولي للرياضيات

8031

المملكة المتحدة

القاء بحث

المؤتمر الدولي للرياضيات التطبيقية والصرفة

8031

العراق

القاء بحث

المؤتمر الدولي لتطبيقات النظرية االنفرادية

8031

اسبانيا

حضور

المؤتمر الدولي للرياضيات-النظرية االنفرادية

803.

البرازيل

القاء بحث

ورشة عمل أستراتيجية التعليم العالي

803.

العراق – كردستان

حضور

ورشة عمل تطوير النظام المحاسبي في العراق

803.

االمارات العربية المتحدة

حضور

ثالثا  -:الكتب المؤلفة -:
العنوان

السنــة

Classification of Complex Analytic Map-Germs

2013
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المكان

LAP LAMBERT Academic
Publishing - Germany

رابعا  -:البحوث المنشورة -:
العنوان
Computing With Corank 1 Liftable Vector Fields
from n-space to (n+1)-space
An efficient algorithm for a defining equation of the
image of a minimal cross cap
Liftable vector fields over Mond's map-germs
Notes on Relative Contact Equivalence of

Complex Analytic Map-Germs
On Relative Right Equivalence of Holomorphic

function-germs
A basis for the module of tangent vector fields on

the generalized cross cap
Characterizing holomorphic map-germs relative to
Damon's VK-equivalence
A note on Damon's VK-equivalence of map-germs

السنــة

المكان

2013

Journal of Singularities

2014
2015

Glasgow Mathematical
Journal
International Journal of
Advance in Applied
Mathematics and Mechanics

2016

Iraqi Journal of Science

2016

Science International Journal

2016
To
appear
To
appear

MJ Journal on Complex

Analysis
International Journal of Pure
and Applied Mathematics
Czechoslovak Mathematical
Journal

عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية



جمعية لندن الرياضية للفترة من  8007ولغاية االن

مجلس قسم الرياضيات – اللجنة االمتحانية في قسم الرياضيات  -لجنة العروض في كلية العلوم – لجنة فحص

الكتب العلمية للفترة 8031 – 8038


لجنة مناقشة ايرادات مراكز التعليم المستمر في الجامعات  -لجنة مناقشة ايرادات مراكز الحاسبة االلكترونية في

الجامعات  -لجنة مناقشة ايرادات المكاتب العلمية واالستشارية  -لجنة المشاكل العالقة مع وزارة الصحة  -لجنة
تعديل قانون رقم ( )9لسنة  3779الخاص بمكاتب الخدمات العلمية واالستشارية في الجامعات والتعليمات الخاصة
به  -لجنة تعديل تعليمات مراكز الحاسبة االلكترونية لسنة( - )377.لجنة الصحة المدرسية الجامعية في وزارة
الصحة  -لجنة اشراك التدريسيين من الجامعات العراقية في الو از ارت االخراى  -لجنة اعداد منهاج تدريبي العداد
وتأهيل طلبة البعثات البحثية وتطوير المالكات التدريسية  -لجنة صرف مستحقات طلبة الزماالت  -لجنة اعداد
ومتابعة مذكرة التفاهم مع منظمة كومباس فرانس للزماالت – لجنة نقل الطلبة النفقة الخاصة من خارج الى العراق
الى داخل العراق – لجنة السياسات العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


محكم لبعض من المجالت العلمية في الرياضيات
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كتب الشكر والتقدير


كتاب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعام 8031



 1كتب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعام 803.



 8كتب شكروتقدير من مدير عام دائرة البحث والتطوير للعام 8032



كتاب شكر وتقدير من مدير عام دائرة البعثات والعالقات الثقافية للعام 8036

اللغات


اللغة العربية



اللغة االنكليزية

الهوايات
العب مصارعة رومانية منذ عام  3726ولغاية  8003حيث مثلت عددا من األندية الرياضية العراقية وقد تشرفت بتمثيل
منتخب العراق ( الفتيان – الشباب – الوطني ) وحائز على العديد من البطوالت المحلية والعربية واالسيوية في المصارعة
الرومانية.
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