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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 أنتصار عبد اللطيف علي أجود التميمي االسم الرابعي واللقب

 11/6/1796 اتريخ التولد

 متزوجة احلالة االجتماعية

 Hoho_201122@yahoo.com الربيد اإللكرتوين

 29907970700 رقم  املوابيل 

 

 المؤهالت العلمية 0

 دكتوراه التحصيل العلمي

 الرابعة الدرجة العلمية

 الرياضيات القسم العلمي

 مدرس العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

 1779/1777 العلوم المستنصرية ضياتالريا الرياضيات البكالوريوس

نظرية  الرياضيات املاجستري

السيطرة 

 المثلى

 0220 العلوم المستنصرية

أمثلية  الرياضيات الدكتوراه

 هندسية

Universite' 

de 

Grenoble 

Institut 

joseph 

fourier 

31/1/0219 

 

 العلمية األلقاب 1

 األمر ( األمر اجلامعي ) العدد واتريخ اللقب العلمي
  11/11/1111يف  15391 مدرس مساعد

 5/11/1112يف  3111 مدرس

 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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  أستاذ مساعد

  أستاذ
 

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 حاسبات الثالثة

 جرب خطي + هندسة الثانية 
 أسس الرايضيات االوىل 
  

 

9 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
The Existence of the Approximate 
Solution for the Hamilton –Jacobi 

equation by using the Dual Dynamic 
Programming 

Diyala 
Journal for 

PURE 
Sciences 

Jan. 2010 

Transition Matrices of multiple traveling 
salesman problem under the Action of the 

Dihedral Group 

  

Local contact (sub)- Finslerian geometry 
for the maximum norms in dimension 2 

Springer 
Journal of 
dynamical 

and control 
systems 

13/3/1115 

   
 

 

 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
  املاجستري
  الدكتوراه



 
 

 السيرة الذاتية للهيئة التدريسية

3 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

7 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل املؤمتر / الندوةاسم 
Second International Conference for 

Applied and Pure Mathematics 
جامعة بغداد/ كلية 

 العلوم
11-12/1/1115 

امعة دايىل /كلية ج املؤمتر العلمي االول لكلية العلوم جامعة دايىل 
 العلوم

19-11/11/1115 

أسس كتابة مشاريع التخرج للمرحلة الرابعة 
 رايضيات

جامعة دايىل/كلية 
العلوم/ قسم 

 الرايضيات

11/11/1112 

جامعة دايىل/كلية  كيفية خماطبة و اختيار جمالت علمية رصينة
العلوم/ قسم 

 الرايضيات

19/4/1115 

معة دايىل/كلية اج االبتزاز الالكرتوين  
العلوم/ قسم 

 الرايضيات

13/11/1115 

جامعة دايىل/كلية  املخدرات الرقمية  
العلوم/ قسم 

 الرايضيات

11/11/1115 

 

 

 

 

 

 الدورات 7

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
جامعة دايىل/كلية  la texعرض تقدميي لربانمج 

العلوم/ قسم 
 الرايضيات

11-
14/4/1115 
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12 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 11/5/112-1111 مقرر قسم الرايضيات 

 

 

 

 

 

 

11 
شهادات التقويمية ال

والتقديرية الحاصل 

 عليها

  
  
  
  
  

 

10 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
   

 


