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 التبولوجي /التفاضلية المعادالت : الدقيق التخصص / الرياضيات قسم في  دكتورة  :تعريفي ملخص

 

 :الدراسية الشهادات

 

 Ph.D. #1:   :اختصاص معادالت ) 7102روسيا االتحادية / جامعة فالديمير/ دكتوراه في الرياضيات من كلية الرياضيات

 .(تفاضلية

 M.Sc. #2:   :(تخصص تبولوجي) 7114 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم من ماجستير في علوم الرياضيات 

 B.Sc. #3:    :0115جامعة بغداد / التربية للبنات كلية من م في الرياضياتبكلوريوس علو. 

 :4 #  7112 الجامعة المستنصرية/ من كلية العلوم( مدرس)الحصول على اللقب العلمي. 

 :5#  7101 الجامعة المستنصرية/ من كلية العلوم( استاذ مساعد)الحصول على اللقب العلمي . 

 :5 # وثيقةIC3  7100بالحاسبات. 

 :6 #من للغة االنكليزية ل اة نجاح بامتحان التوفل وثيقAMIDEAST IRAQ 7111. 

 :2 #7112/ وثيقة كفاءة بالحاسبات من الجامعة المستنصرية. 

 :2 #7110 جامعة بغداد/ وثيقة نجاح ب اللغة االنكليزية من كلية التربية للبنات. 

 :1 #0115 جامعة بغداد/ وثيقة نجاح ب اللغة االنكليزية من كلية اللغات. 
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

 #1:  جامعة البصرة, جامعة صالح الدين, جامعة بغداد,المستنصرية والعميد ورئيس الجامعة الوزيرحاصلة على العديد من كتب الشكر سواء من 

وكتب الشكر ,    العميد و رئيس الجامعةمن  روسيا االتحادية -إضافة الى العديد من كتب الشكر من جامعة داغستان الحكومية  .وجامعة القادسية

 .ليبيا –للبنات لاللكترونيات مارس  7من معهد 
 

 :الخبرة األكاديمية والتدريس

 #1: ولغاية االن 7115-07-02منذ  الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ التدريس في قسم الرياضيات. 

 :7 #حيث درّست مادتي الرياضيات المالية واالحصاء  0/01/7115ولغاية  0/01/7114للفترة من  الرصافة – التدريس في معهد اإلدارة

 .الرياضي للدراسات الصباحية والمسائية

 :3 # حيث درّست مختلف المواضيع في  7111-12-31لغاية  0116-10-03من تاريخ  ليبيا –للبنات لاللكترونيات مارس  7التدريس في معهد

 اء والجبر الخطي والتفاضل والتكامل اضافة لتدريسي مادة اللغة االنكليزيةالتحليل العددي واالحص الرياضيات منها 

 :3 #لتدريسي مادة  اضافة  الرياضيات مادة في ضيع مختلفة درّست فيها موا اضافة لمعاهد اخرى في ليبيا ليبيا -التدريس في معهد التحدي للبنات

 .للغة االنكليزيةا

 :الجامعة المستنصرية –كلية العلوم –قسم الرياضيات  في المقررات الدراسية التي تم تدريسها
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

الرياضيات + 2حسبان+ 1حسبان+تفاضل والتكامللحسبان ا

المرحلة االولى/ 1المنتهية  

المرحلة الثانية/ الجبر الخطي  
المرحلة الثالثة/ نظرية المعادالت+ التحليل الرياضي  

/ التبولوجي+ 2تحليل عقدي+ 1ليل عقديتح+التحليل العقدي

 المرحلة الرابعة
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 :األنتساب المهني او الجمعيات

 لجنة االرشاد , لجنة المشتريات,  لجنة البحوث, الدائمية وهي اللجنة االمتحانية  ا اللجانعضو في العديد من اللجان داخل الكلية منه:  لجان

لجان , لجنة توزيع طالب المرحلة الثالثة, لجان تقييم االسئلة , اللجان المؤقته ومنها لجان االستاللاضافة الى  ولجنة مشرفين اكاديمييناالكاديمي 

 .مناقشة مشاريع الطلبة و عضو في لجنة مناقشة

 

 المنشورات العلمية

 

 التاليااللكتروني   الموقع تجدها في وسكوباس ة المنشورة في مجالت محلية وعالميةمن البحوث العلمي( 01)د عدلدي  .بحوث علمية :

https://scholar.google.com/citations?user=93QGf8IAAAAJ&hl=ar  اضافة . باختصاص المعادالت التفاضلية والتبولوجي

 .7103تشرين الثاني  74في  روسيا -ماخاشكاال -  «Маме»مقالة باللغة الروسية منشورة في مجلة جامعة داغستان ل

 ولغاية االن 7100ديد من المجالت السكوباس والمحلية منذ عام تقييم البحوث العلمية للع. 

 

 :تطوير المهارات

 Certifications.Conferences.Workshops.  

 التالية  المحلية والعالمية والندوات شاركت في العديد من المؤتمرات: 

  7111آذار  76-74المؤتمر العلمي الثالث في كلية العلوم جامعة بغداد للفترة . 

 تشرين الثاني  11-11للفترة  اربيل -مركز الثقافي لجامعة صالح الدين لمؤتمر العلمي العراقي الفرنسي األول الخاص بالرياضيات وذلك في الا

2002 . 

  2011آذار  3-1المؤتمر الدولي للرياضيات وتطبيقاتها في جامعة البصرة للفترة . 

 2011ستنصرية المؤتمر العلمي السابع لكلية العلوم الجامعة الم . 

 الندوة العلمية الدولية في الرياضيات البحثة والتطبيقية) CIMPA(     2011ايلول  11-6للفترة. 

  5/01/2012-1للفترة   - ماخاشكاال - جامعة داغستان الحكومية–مؤتمر اللغة الروسية . 

  5/01/2011-3للفترة  - ماخاشكاال - جامعة داغستان الحكومية –مؤتمر اللغة الروسية . 

  2102منظمة جمهورية داغستان نقابة عمال التعليم الوطني والعلوم في االتحاد الروسي مؤتمر. 

  2106، تشرين االول 01-6  روسيا للفترة -داغستان، ماخاشكاال" شينارف"المنتدى التعليمي الدولي للطالب. 

  2105، تشرين الثاني  31-26 يا للفترةروس -داغستان، ماخاشكاال " شينارف"المنتدى التعليمي الدولي للطالب. 

  المؤتمر العلمي والعملي للطالبFMO ب الدراسات العليا من المع طFM  وSC- 2106  روسيا للفترة. 

  2105سبتمبر  22إلى  20من روسيا  - محمدوف. ا.للبروفيسور غ 01المؤتمر العلمي الدولي السابع،المكرسة لالحتفال بالذكرى ال. 

 2105سبتمبر  22إلى  20من  روسيا للفترة - محمدوف. ا.للبروفيسور غ 01مي الدولي السابع،المكرسة لالحتفال بالذكرى ال المؤتمر العل. 

  أليف و . لبروفيسور رغ 01المؤتمر العلمي الدولي السادس،المكرسة لالحتفال بالذكرى الA.R .26 لغاية 23 من روسيا للفترة - أفندييف 

 2103سبتمبر ، 

 جامعة داغستان التقنية الحكومية من الجامعات بين المشتركة الندوة إجراءات من مجموعة. الصلة ذات والقضايا للرياضيات الفعلية لالمسائ ،

 .2105، روسيا –ماخاشكاال 

  سمنارات اضافة الي المشاركة بال 2102و  2100و  2102المشاركة في التعليم المستمر سواء بصفة حضور او القاء محاضرات لالعوام

 .الجامعة المستنصرية -سواء القاء او حضور في قسم الرياضيات لكلية العلوم

 مؤتمر ،  2102جامعة النهرين /ر كلية العلوم مؤتم،  2102 جامعة بغداد/ابن الهييثم/مؤتمر كلية التربية :حضور المؤتمرات العلمية التالية

الجامعة  /كلية التربية مؤتمر،  2100جامعة المستنصرية ال/مؤتمر كلية العلوم ، ببحث علمي كبوستر 2100جامعة بابل /كلية العلوم 

 . 2102المستنصرية 
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Al-Mustansiriyah University – College of science 
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PERSONAL SUMMARY: A DOCTOR IN THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS , SPECIALIZATION : DIFFERENTIAL EQUATIONS 

 Short words not short paragraph please. With some Professionals. 

EDUCATION: 
 

 

 Ph.D. #1: Doctorate of mathematics from University Vladimir/ Russia 2017. 

 M.Sc. #2:  Master of mathematics from Al-Mustansiriyah University 2004  (specialization topology)  

 B.Sc. #3:   B.Sc. mathematics Science from University of   Baghdad 1995. 

 Obtain the scientific title (lecturer) from Al-Mustansiriyah University/college of science 2008. 

 Obtain the scientific title (assistant professor) from Al-Mustansiriyah University/college of science 2019. 

 Computer Certificate IC3 2011. 

 Certificate TOFEL in English language from AMIDEAST IRAQ 2009. 

 Computer Efficiency Document from Al- Mustansiriya University 2008. 

 A success document in English from the College of Education for Girls / University of Baghdad 2001. 

 Certificate of success in English Language College / University of Baghdad 1995. 
 

ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

 

 #1: I hold a number of letters of appreciation from Minister, Dean of mathematics dept.,  and the president of Al-
Mustansiriyah University, Baghdad University, Salahuddin University, Al-Qadisiyah University, and Basra 
University. Beside a number of letters of appreciation from the Dean and the president of Dagestan State  
University -Russia, and 2 March Institute of Electronics for Girls - Libya. 

 

ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

 

 #1: Teaching at the Mathematics dept. 

 #2: Teaching at the management institute – Rusafa Baghdad Iraq for one year(1/10/2004 - 1/10/2005). Where I 

have taught financial mathematics and statistics. 

 #3: Teaching at the 2 March Institute of Electronics for Girls _ Libya since 13/1/1996 to 30/8/2000. Where I 

taught different subjects such as mathematics (Calculas), numerical analysis ,statistics , linear algebra , and 

English language. 

 #3  Teaching at Al- Tahadi institute_ Libya and other institutes in Libya where I have taught different subjects in 
mathematics and English language. 

 

COURSES TAUGHT: 
 

Undergraduate Graduate 

Calculus/ Calculus1/ Calculus2/ mathematics  
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analysis /linear algebra/ complex analysis/ 
equations theory/topology / complex 
analysis1 / complex analysis2/ finite 
mathematics1 

 
 
PROFESSIONAL AFFILIATIONS: 

Chairman, Diversity Committee : Member of several committees within the college , including test scores committees / researches 

committees, Procurement Committee, the Academic Advising Committee and the Academic Supervisors Committee. In addition , 

the temporary committees, including the Istilal Committees, the Question Assessment Committees, the Third-Stage Student 

Distribution Committee, the Student Projects Discussion Committees and a member of a discussion committee. 

 
PUPLICATIONS: 

 Papers. I have (19) of  published research, both in the local scopus and international magazines, which you can 
find it in the following electronic address ://scholar.google.com/citations?user=93QGf8IAAAAJ&hl=ar                    

In specialization of   topology and differential equations. 

  Beside an article in Russian, which is published in the Journal of the University of Dagestan state «Маме» - 
Makhachkala - Russia on November 24, 2013. 

 Evaluation of scientific papers for many scopus and local journals since 2011 until now. 

 
PROFFESSIONALDEVELOPM 

 Conferences:  I participated in several Conferences local and international  as 

in the following: 

 Proceeding of 3rd scientific conference of the college of science, University of 

Baghdad 24 to 26 March 2009. 

 The first Iraqi-French mathematics conference in cooperation with college of 

science Salahaddin University- Erbil 14 to 18 November 2009. 

 International conference of mathematics and its applications (ICMA) 1 to 3 March 

2011. 

 Proceeding of 7th scientific conference of the college of science, University of 

Al-Mustansiriyah 2011.  

 International Scientific Symposium on Applied Mathematics (CIMPA) for the period 

6-11 September 2011. 

 Conference of the Russian language in Dagestan state University for the period 4-

5 / 04/2012 

 Conference of the Russian language in Dagestan- Makhachkala state University for 

the period 3-5 / 04/2014. 

 Conference of Republic of Dagestan- Makhachkala trade union of workers of 

national education and science of the Russian Federation 2012. 

 International student educational forum "vershina", Dagestan, Makhachkala- 

Russia, October 6-10, 2016 

 International student educational forum "  1?0  

 7vershina", Dagestan, Makhachkala - Russia, November 26-30, 2015. 

 Student Scientific and Practical Conference FMO is awarded with a postgraduate 

student of FM and SC, Russia,6102.  

 Materials of the VII International Scientific Conference, devoted to the 80th 

anniversary of Professor GA. Magomedov - Russia, September 21 - 24, 2015. 

 Materials VI Int. scientific conference "FDU and their applications", DSU, - 

Russia, 21-24 September 2013. 

 Materials of the VI International Scientific Conference, devoted to the 80th 

anniversary of Professor RG. Aliev and A.R. Efendiyeva- Russia, September 23 - 

26, 2013. 



 Actual problems of mathematics and related issues. Collection of proceedings of 

the interuniversity seminar,DSTU, Makhachkala – Russia, 2015. 

 Attending the following scientific conferences: Conference of the College of 

Education / Ibn Al-Haytham / Baghdad University 2017, Conference of the College 

of Sciences / University of Al-Nahrain 2017, Conference of the College of 

Sciences / University of Babylon 2018 with scientific research as a poster, 

Conference of the College of Science / Al-Mustansiriya University 2018, 

Conference of the College of Education / Al-Mustansiriya University 2019 . 

 Participate in continuing education, whether as attendance or give lectures for 

the years 2017, 2018 and 2019 in addition to participating in the seminars, 

whether to deliver or attend in the mathematics department of the College of 

Science - Al-Mustansiriya University. 


