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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 وضاح عبداالله حسين محمد الدليمي االسم الرابعي واللقب

 5/10/1975 اتريخ التولد

 متزوج احلالة االجتماعية

 Wadhah.hussein2@gmil.com الربيد اإللكرتوين

 07711330149 املوابيل  رقم 

 

 المؤهالت العلمية 2

 امثلية \ماجستير رياضيات التحصيل العلمي

 ماجستير الدرجة العلمية

 قسم الرياضيات القسم العلمي

 تدريسي  العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

 1997/1998 التربية المستنصرية الرياضيات الرياضيات وسالبكالوري

 2012/2013 التربية المستنصرية امثلية الرياضيات  املاجستري

      الدكتوراه

 

 العلمية األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
 4/2/2015بتاريخ  408عدد /  مدرس مساعد

 8/1/2020بتاريخ  282عدد/ مدرس
  أستاذ مساعد

  أستاذ
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7 
البحوث 

والدراسات 

 المنشورة

اتريخ  اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
 النشر

 2012 اجلامعة املستنصرية \جملة كلية الرتبية  يف احلل االمثل للدوالLU طريقة 
 بأستخدام األعمال شبكات تحليل في الحرج المسار دأيجا

 النحل يالخال أمثلية خوارزمية
Diyala Journal  for pure 

science 
2017 

Representing the Aquifers in a 
Mathematical Model 

/جامعة  جملة كلية الرتبية للعلوم االنسانية
 دايىل

2018 

Calculating the Time and Cost of 
Completing a Construction Project 
using PERT Network Optimization 
Address for Correspondence 

Indian Journal of 
Natural Sciences 2019 

Linear operator defined On a new 
Subclass of Multivalent Functions with 
Negative Coefficients. 

Journal of Engineering 
and Applied Sciences 2019 

Improving the security of the Knapsack 
Cryptosystem by using Legendre 
Symbol 

Turkish Journal of 
Computer and 
Mathematics Education 

2021 

 

 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
  املاجستري
  الدكتوراه

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة

  

  

  

  
 اللغة االنكليزية االول



 
 

 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 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل املؤمتر / الندوةاسم 

 املؤمتر العلمي التخصصي التاسع
كلية الرتبية للعلوم 

/ جامعة  نسانيةاال
 دايىل

2018 

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 11/8/2020 232 \2 وم  وزير التعليم العايل والبحث العلمي

 14/6/2020 5783 رئيس جامعة دايىل
 20/7/2020 6513 رئيس جامعة دايىل

 1/3/2021 432/  2م و  يل والبحث العلميوزير التعليم العا
 14/4/2021 2/666م و  وزير التعليم العايل والبحث العلمي
 26/8/2021 14/1430م و  وزير التعليم العايل والبحث العلمي

 12/7/2021 1970 عميد كلية العلوم
   

 


