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 المعلومات الشخصية 1

 المعلومات
 فاطمة محمد عبود ويس السامرائي االسم الرباعي واللقب

 1791 تاريخ التولد

 عزباء الحالة االجتماعية

 fatimaaboud@yahoo.com البريد اإللكتروني

 07700397254 رقم  الموبايل 

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه علوم رياضيات التحصيل العلمي

 مدرس الدرجة العلمية

 الرياضيات القسم العلمي

 تدريسية العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

 الشهادة
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 سنة التخرج الكلية الجامعة الدقيق

 1771 العلوم بغداد تالرياضيا الرياضيات البكالوريوس

 2222 العلوم بغداد لتحليل الداليا الرياضيات الماجستير

العلوم و  فرنسا-نانت تحليل الداليال الرياضيات الدكتوراه

 اتالتقني
2227 

 

 العلمية األلقاب 1

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي
  مدرس مساعد

  مدرس
  أستاذ مساعد

 

 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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1 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 المادة الدراسية المرحلة
 حسبان , اسس االولى
 ية االعداد ,معادالت تفاضلية اعتياديةجبر خطي , نظر  الثانية
 تحليل رياضي , تحليل عددي ,جبر مجرد الثالثة
 دالي , عقدي , تبولوجي الرابعة

 

 

 

9 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة

Nonlinear eigenvalue problems 

Journal de 

EDSTIM 

2006 

Asymptotic expansion for nonlinear 

eigenvalue problems 

Journal de 

mathematiques 

pures et 

appliquees | 93 | 2 | 

149-162 

 

2010 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
 On Fredholm operators الماجستير
-Problemes aux valeures propres non الدكتوراه

lineaires 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-8034a422-0e83-3867-9bdf-a62868632bba
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-8034a422-0e83-3867-9bdf-a62868632bba
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-8034a422-0e83-3867-9bdf-a62868632bba
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-8034a422-0e83-3867-9bdf-a62868632bba
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-4f3896a9-f1dc-3efb-9be6-fe16ca78cda8
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-69e32bd6-67ab-3b4c-b756-c4a9240a9b68
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-7a43d938-268d-3767-bc1e-0746dc44cc28
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-7a43d938-268d-3767-bc1e-0746dc44cc28
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8 
المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها اسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل
 31/9/9009-31 جامعة صالح الدين اربيل المؤتمر العراقي الفرنسي االول
 9030 جامعة ديالى مؤتمر كلية العلوم جامعة ديالى

ايلول  33و لغاية  5 جامعة صالح الدين اربيل CIMPA ورشة عمل 
9033 

 9033 جامعة ديالى مؤتمر كلية العلوم جامعة ديالى
ايار  30و لغاية  8 جامعة صالح الدين اربيل CIMPA ورشة عمل 

9039 
 93,99/30/9039 جامعة القادسية علوم الرياضيات و الحاسوبمؤتمر كلية 

كلية العلوم   –جامعة ديالى  سلسلة محاضرات حول متسلسالت فورير
 قسم الرياضيات –

91/3/9031 
91/9/3031 
39/1/3031 

 4اذار و لغاية  13 جامعة صالح الدين اربيل CIMPA ورشة عمل 
 9031نيسان 

كلية العلوم   –معة ديالى جا ندوة تداخل العلوم
 قسم الرياضيات –

31/1/9031 

   
 

 

 الدورات 7

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
جامعة صالح  LaTexدورة 

 هاولير-الدين
9030 

كلية العلوم جامعة  LaTexدورة 
 ديالى

9033 

كلية العلوم جامعة  LaTexدورة 
 ديالى

9039, 
2014,2015,2016 
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12 

 

 

مناصب اإلدارية ال

 والعلمية

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي
 – 1/9030 شعبة البعثات و العالقات الثقافيةة مسؤل

1/9030 
 و لغاية 39/5/9033 رئيس قسم الرياضيات

31/4/9031  
  

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 مؤتمر جامعة القادسية تقديرية
 9034للعام   CIMPAال درسة في ممحاضرة  تقديرية
 9031و9035 ينللعام  WAMSال درسة في ممحاضرة  تقديرية

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 جامعة بغداد بحث
 الجامعة المستنصرية بحث
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
   رئيس جامعة ديالى
   هاولير-رئيس جامعة صالح الدين
 10/5/9031 8144 رئيس جامعة ديالى



 
 

 السيرة الذاتية للهيئة التدريسية

5 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 91/5/9031 1814ش/د/ رئيس جامعة ديالى
   جامعة البصرة–عميد كلية التربية 

اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثالث لكلية 
 جامعة ديالى–العلوم 

 1-1/5/9039 

 30/3/9039  جامعة البصرة–عميد كلية التربية 
 90/3/9031 318 جامعة ديالى–عميد كلية العلوم 
 99/3/9031 908 جامعة ديالى–عميد كلية العلوم 
 34/1/9031 109 جامعة ديالى–عميد كلية العلوم 
 31/5/9031 3181 جامعة ديالى–عميد كلية العلوم 

 


