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 2- السؤهالت العلسية

 بغداد، العراق. 1997المستنصرية،  ، الجامعةبكلوريوس دلوم ريذضيذت 

 عمان، األردن. 2002، جامعة آل البيت، مذجساير دلوم ريذضيذت 

 .احول نظرية الحلقات المدرجة وتطبيقاتها في التبولوجيدنوان رتسذلة السذجساير: 

 الواليات المتحدة ، مشغان 2010، الغربية مشغان ، جامعةبحاة مذجساير دلوم ريذضيذت

 .االمريكية

 المملكة المتحدة. ،نيوكاسل 2015 ،جامعة نيوكاسل ،وراه دلوم ريذضيذتدكا 
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 دنوان اطروحة ال كاوراه:

Partially Commutative and Differential Graded Algebraic Structures. 

 

 

 3- الوظذئف العلسية

 

 بغداد ،(1999الى  1997)من  ،في الجامعة المستنصرية مسذد  بذحث. 

 األردن. ،(2002الى  1999)من  ،جامعة آل البيتفي  طذلب مذجساير 

  ديالى. ،(2008الى  2002) من  ،في جامعة ديالى م رس مسذد 

 الواليات المتحدة  ،(2011الى  2009)من  ،ة ميشيغان الغربيةفي جامع طذلب دكاوراه

 األمريكية.

 المملكة المتحدة.، (2015الى  2011)من  ،جامعة نيوكاسلفي  طذلب دكاوراه 

  ديالى العراق. ،(2020الى  2015ى )من في جامعة ديال رس دكاورم 

 2016/2017ربية للعلوم الصرفة /جامعة ديالى لسنة كلية التئيس قسم الحذتسوب ر . 

 ولحد االن(، ديالى العراق. 2020في جامعة ديالى )من  أتساذ  مسذد  دكاور •
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Country), Bilbao, Spain, 2017. 

 

 A.J. AL-Juburie, Finite Presentation for the Subgroup ConjF , 

Geometric and Asymptotic Group Theory with Applications 

Conference, Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ, USA, 
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Presentations of Automorphism Groups of Partially Commutative 

Groups and Their Subgroups) package, a GAP package for 
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GAP Centre, St. Andrews University, UK, 2015. (to appear). 

 

 

 

 5- مهذرات الكومبيوتر والبرمجة

 

 GAP (Groups, Algorithms, Programming) System  من احدث انظمة وهو

وللمزيد من المعلومات  .البرمجة )لغات البرمجة( في الرياضيات البحتة وعلم الحاسوب

 .)system.org/-http://www.gap(حول هذا النظام يرجى زيارة الموقع التالي: 

 

 LaTeX Software  وهو نظام طباعي عالي الجودة حيث يستخدم في طباعة األشكال

وللمزيد من المعلومات حول هذا النظام يرجى زيارة الموقع  .التكنلوجية والعلمية المصممة

 .)project.org/-http://www.latexالتالي: )

 

 

http://www.gap-system.org/
http://www.latex-project.org/


 TeX Software اعة وهو من احدث برامج الطباعة في العالم حاليًا حيث يستخدم في طب

وخصوًصا في  اديمية،وهذا النظام شائع في المؤسسات األك الصيغ الرياضية المعقدة جدًا،

وللمزيد من المعلومات حول  زياء، األحصاء.الرياضيات، الحاسوب، األقتصاد، الهندسة، الفي

 )https://en.wikipedia.org/wiki/TeX) هذا النظام يرجى زيارة الموقع التالي: 

 .تطبيقات مايكروسوفت، وورد واألنترنيت 
 

 

 6- السؤتسرات العلسية ال ولية

 

 امعةفي ج ولي الخاص بعلوم الرياضيات والمنعقدالمؤتمر العلمي الد Universidad Del 

Paisvasc،  المشاركة السسلكة االتسبذنية.  ،بيلبذو ،2017 ،تموز 7الى  حزيران 26للفترة(

 ببحث(.

 

  ذفي معه  تسايفن للاكنولوجيالمؤتمر العلمي الدولي الخاص بعلوم الرياضيات والمنعقد، 

. الواليذت الساح ة االمريكية ،والية نيوجرتسي ،2016 ،من حزيران 17 - 13للفترة 

 .)المشاركة ببحث(

 

  للفترة  جذمعة مرتسيليذالمؤتمر العلمي الدولي الخاص بعلوم الرياضيات البحتة والمنعقد في

 .. ) المشاركة ببحث(فرنسذ ،مرتسيليذمدينة  2015 ،من أيلول 18 – 14

 

 ات )حول النظرية العقدية التكعيبية المؤتمر العلمي الدولي الخاص بعلوم الرياضي

.  اتسكالن ا ،هادينبر ،مركز دلوم الريذضيذت ،2012من تموز  20 – 16وتطبيقاتها( للفترة 

 )مشاركة(

 

 حمد الفاتحالمنعقد في جامعة مو واالحصاءولي الخاص بعلوم الرياضيات المؤتمر العلمي الد       

 . ) المشاركة ببحث(.تركيا، اسطنبولمدينة  2017، حزيران

 للفترة  ديالى/كلية العلوم نعقد في جامعة والم صرفةعلوم الالالمؤتمر العلمي الدولي الخاص ب

 . ) المشاركة ببحث(.العراق، ديالىمدينة  2021، يارمن أ 27 – 26

 

 7- ورش العسل ال ولية

 

 جذمعة في المنعقدة و ،ورشة عمل دولية حول التقارب بين نظرية الزمر ونظرية المودوالت

. يومين مكرسة الى نظرية وتطبيقات هندسة 2012 ،من آذار 27 – 26للفترة  لن ن السلكية

 .بريطذنيذ \لن ن  ،الزمر ونظرية المودوالت

https://en.wikipedia.org/wiki/TeX


 

 ورشة عمل دولية حول البرمجة المتوازية في نظام 

 .2013من آب  24 – 18للفترة اتسكالن ا  ،في جذمعة تسذنت ان روزللبرمجة والمنعقدة 

GAP 

 

 جذمعة نيوكذتسل والمنعقدة في  ،ورشة عمل بعنوان مقدمة للتعليم والتعلم في التعليم العالي

 .بريطذنيذ \م ينة نيوكذتسل ،2012أيلول  28 – 27للفترة 

 

 

 8- السسنذرات السنعق ة بشكل دوري كل فصل )شبه مؤتسر( 

 

  م ينة  ،دلوم الريذضيذتفي مركز سمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد

 .()يوم واحد ،2012آذار  25يوم  ،اتسكالن ا \هأدنبر

 

  م ينة كالتسكو  ،جذمعة كالتسكوفي سمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد\ 

 .()يوم واحد ،2012 آب 24يوم  ،السسلكة الساح ة

 

  نيوكذتسلم ينة  ،ذتسلجذمعة نيوكفي سمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد\ 

 . (واحد)يوم   ،2012كانون االول  5يوم  ،السسلكة الساح ة

 

  م ينة  ،في مركز دلوم الريذضيذتسمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد

 .()يوم واحد  ،2013آذار  22يوم  ،اتسكالن ا \هأدنبر

 

  يوم  ،السسلكة الساح ة ،عة َدَرمجذمفي سمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد

 .()يوم واحد ،2013 حزيران 20

 

  يوم  ،السسلكة الساح ة ،جذمعة يوركفي سمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد

 .()يوم واحد ،2014 حزيران 11

 

  4يوم  ،السسلكة الساح ة ،جذمعة َدَرمفي سمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد 

 .()يوم واحد ،2015 آذار

 

  يوم  ،السسلكة الساح ة ،جذمعة يوركفي سمنار شمال برطانيا لنظرية هندسة الزمر والمنعقد

 .()يوم واحد  ،2015 أيار 27



 

9- ورش العسل السنعق ة ضسن برنذمج تطوير بذحث ال راتسذت العليذ في جذمعة 

 نيوكذتسل\ بريطذنيذ

 

كلية  \عمل ضمن هذا البرنامج والذي اقامته جامعة نيوكاسل ورشة  20لقد قمت بحضور اكثر من 

ي من حيث كذن اله ف األتسذتس العلوم والزراعة والهندسة اثناء دراستي للدكتوراه في هذه الجامعة.

.ورش العسل هذه هو اد اد وتطوير بذحثين في مجذل البحث العلسي واألكذديسي الساق م  

 

 

 ا ريسهذب قذم الاي ال راتسية السواضيع -10

 الدراسية السنة المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الجامعة 1

  المستنصرية

 وحدة  ديالى \التربية

 الحاسبة

  األلكترونية

 1999-1997  الحاسوب

 2008-2002  متقطعة هياكل  الحاسبات التربية كلية  ديالى جامعة 2

 2008-2002  عددي تحليل  الحاسبات التربية كلية  ديالى جامعة 3

 2004-2002 حاسوب الجغرافية التربية كلية ديالى جامعة 4

 2008-2005 حاسوب التاريخ  التربية كلية ديالى جامعة 5

 التربية كلية  التربية وزارة 6

  المفتوحة

 قسم

 الرياضيات

 + الزمر نظرية

 الحلقات نظرية

 معادالت+

  تفاضلية

2004-2006 

7 

 

 سمق  العلوم كلية نيوكاسل جامعة

 الرياضيات

 وتكامل تفاضل

 الزمر نظرية +

2012-2014 

كلية التربية  جامعة ديالى  8

 للعلوم الصرفة

قسم  

 الحاسبات

تفاضل وتكامل 

 متقدم

2016-2017 

 

9 

 

كلية التربية  جامعة ديالى

 للعلوم الصرفة

رياضيات  قسم الكيمياء

 متقدم

2016-2017 

 

 

 

 

 



 11- كاب الشكر والاق ير

 

  ( من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.6)كتب شكر عدد 

 ( من رئيس الجامعة.12كتب شكر وتقدير عدد ) 

 ( من عمداء48كتب شكر وتقدير عدد ) العلوم وكلية كلية التربية للعلوم الصرفة وكلية 

 التربية للعلوم األنسانية، جامعة ديالى.

 كتاب شكر من الملحق الثقافي العراقي في بريطانيا. 

 

 

 لشهذدات الاق يرية ا -21

 

 ( من رئاسة جامعة ديالى.5شهادة تقديرية عدد ) 

 ( من عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة ديالى.13شهادة تقديرية عدد ) 

 .شهادة تقديرية من عمادة كلية العلوم للبنات، جامعة بغداد 

 .شهادة تقديرية من عمادة كلية التربية الجامعة المستنصرية 

 يرية من عمادة كلية العلوم، جامعة النهرينشهادة تقد. 

  .شهادة تقديرية من عمادة كلية العلوم جامعة ديالى 

 

 السهذرات الشخصية   -31

 

 .جيد جدًا في مهارات االتصال 

 .ممتاز في العالقات الشخصية داخل اطار العمل 

 .القدرة على اتباع التعليمات والتوجيهات المعطات من قبل المسؤولين 

 

 السواهب -41

 السفر، الرياضة.القراءة ، 

 

  يجي هذ الاي اللغذت -15

 اللغة العربية 

 اللغة األنكليزية 


