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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 المحمدي عالء عدنان عواد سمير. د االســم                       

 
 معلومات عامة :اوال 

 :ـوانـالـعـن.1 
  قسم الرياضيات  / كلية التربية للعلوم الصرفة ـ  االنبارجامعة : العمل 

 نظرية التقريب: التخصص الدقيق  –رياضيات    : العام  التخصص 

   5112-9-11:  تاريخ الحصول علية - مدرس       :اللقب العلمي 

  جامعة االنبار: الجهة المانحة للقب 

 قسم الرياضيات  – للعلوم الصرفة كلية التربية –جامعة االنبار  :العنوان البريدي 
 08700000870   : نقال 

 يالبريد االلكترون   alaa.adnan66.aa@gmail.com: 

 :معلومات شخصية  .5
 عراقية  : سية ـالجن                            فلوجة-االنبار :والدة ــمكان ال   
 A11511201:جواز سفر                                 1966:  خ الوالدة ــتاري   

 0: عدد األطفال                               متزوج : الحالة االجتماعية   
 :المؤهالت العلمية : ثانيا  القسم 

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الكلية الجامــعة الرياضيات الشهادة
 1999 العراق العلوم الموصل الرياضيات البكالوريوس
 5110 العراق العلوم المستنصرية الرياضيات الماجستير 
 5112 العراق العلوم المستنصرية الرياضيات الدكتوراه
 عنوان رسالة الماجستير:       

On conjugacy classes of linear groups 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

The best one sided approximation of unbouded functions in         

spaces 

 

 
 

 صورة شخصية
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 : الخبرات الوظيفية : ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

-11-0 كلية التربية للعلوم الصرفة  -قسم الرياضيات تدريسي
5110 

 تدريسي لحد االن

     

     

     
     
     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 رياضيات 5112-5110 جبر الزمر

 = = جبر الحلقات
 = 5116-5112 اسس الرياضيات

 = 5112-5116 جبر زمر+اسس راضيات
تحليل +جبر حلقات+اسس ريرضيات

 حقيقي
5112-5119 = 

 = 5119-5119 جبر زمر+تحليل رياضي+اسس رياضيات
 = 5111-5119 جبر حلقات+اسس رياضيات

E+5111-5111 تحليل دالي = 

 = 5115-5111 تحليل دالي

 = 5111-5115 تحليل دالي
 = 5110-5111 تحليل دالي

 = 5112-5110 تحليل دالي+ اسس رياضيات
 = 5116-5112 تحليل دالي+تحليل رياضي

 = 5112-5116 معادالت تفاضلية جزئية+تفاضل متقدم
   
   

 

 :تدريس المواد في  الدراسات العليا . 5
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 التخصص             الفصل اسم المادة
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 1
 
 
 :تقييم البحوث. 0

 الجامعة المستنصريةلدي تقييم بحوث لغرض نشرها في مجلة كلية العلوم 
 
 
 : االهتمامات البحثية . 2
 بحثا منشور في داخل العراق وخارجه 16لدي اكثر من    
 
 

 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 مشاركة في بحث 5111 جامعة القادسية كلية الحاسبات والرياضيات
 مشاركة في بحث 5111 الجامعة المستنصرية كلية التربية
 مشاركة في بحث 5112 اربيل-جامعة صالح الدين  كلية العلوم
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 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

0 On the Degree of Best 

Approximation of 

Unbounded Functions by 

Algebraic Polynomial 

 

مجلة العلوم في كلية التربية ابن 
بغداد-الهيثم  5116 منفرد 

2 Direct Estimation for One-

Sided Approximation By 

Polynomial Operators 

 

 مجلة العلوم في جامعة المثنى

 5116 مشترك

3 On the best one sided 

approximation of the 

unbounded functions by 

Hermite Fejer-interpolation 

polynomials 

International J. of 

Math. Sci. &Engg. Appl. 5110 مشترك 

0 On Best One-Sided 

Approximation By 

Interpolation Polynomials 

In Space Lp.w(X) 

Mathematical Theory and 

Modeling 5110 مشترك 

5 Direct And Inverse Theorem 

In Weighted Space 

    (X) 

 

International Journal of 

Scientific & Engineering 

Research 
 5110 مشترك

6 Best One-Sided 

Approximation of Entire 

Functions in      

 Spaces 

Gen. Math. Notes, 
 5110 مشترك

2 On best one-sided 

approximation by spline 

polynomials in weighted 

space Lp,w(X). 

 

Sop Transactions on 

applied Mathametics 5110 مشترك 

9 On P-groups 5111 منفرد مجلة العلوم في جامعة االنبار 
9  On properties of 

homomorphism 

operators 

مجلة كلية التربية في 
 5111 منفرد الجامعة المستنصرية
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 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   

      
   
   

   
 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 5112عضو لجنة امتحانية   
 5110عضو لجنة امتحانية   
 5116امتحانية رئيس لجنة   
 5112عضو لجنة امتحانية   
   

 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

ورشة عمل في جامعة صالح 
 الدين 

 جامعة صالح الدين-كلية العلوم
5112 

ورشة عمل في جامعة صالح 
 الدين

 جامعة صالح الدين-كلية العلوم
5116 

ورشة عمل في جامعة صالح 
 الدين

 جامعة صالح الدين-كلية العلوم
5112 
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 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 5111 مركز الحاسبة دورة حاسبات
 5112 قسم العلوم التربوية دورة تربوية

   
   
   
   
   
   

 

 :معلومات اضافية: اثنتا عشر
 الجوائز والتقدير .1

 

 االهتمامات العامة. 2 

 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
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 المهارات العامة. 3
 

 

 ..................................                                                                                              :التوقيـع 

 

                                     7102 / 2/    42    :التاريخ 
 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

  

  

  

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  تطبيقات الحاسوب

  االنجليزية اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


