
 

 

 السيرة العممية
 

 رنا بيجت أسماعيل الخزرجيد.  :الكامل االسم

  7/01/0866 –محل وتأريخ الوالدة: بغداد 

 ابن الييثم-/ كمية التربيةجامعة بغداد  -1110 تاريخ اول تعيين ومكانه:

 مسممة الديانة:

 التوبولوجيا العامة خصص الدقيق: الرياضيات البحتو/ الرياضيات، الت :العام التخصص

 كمية التربية/ جامعة بغدادقسم الرياضيات/  عنوان العمل:

 16603375132 الهاتف النقال:

 ranamumosa@yahoo.com: البريد االلكتروني

 اواًل: المؤهالت العممية:

الدرجة 
 العممية

 التاريخ الجامعة الكمية
 االختصاص

 بكالوريوس
التربية/ ابن 

 الييثم
 0888 بغداد

 الرياضيات

 الماجستير
التربية/ ابن 

 الييثم
 1113 بغداد

 التوبولوجيا العامة

 1105 عين شمس/مصر العموم الدكتوراه
الرياضيات 

التوبولوجيا البحتة/
 العامة



 

 

 

 ثانيًا: التدرج الوظيفي:

 المقب الجهة الى –الفترة من 
 معيدة في القسم بغدادقسم الرياضيات كمية التربية/ابن الييثم/ جامعة  1110-1113
 مدرس مساعد قسم الرياضيات كمية التربية/ابن الييثم/ جامعة بغداد 1113-1101
 مدرس قسم الرياضيات كمية التربية/ابن الييثم/ جامعة بغداد لحد االن -1101

 

 ثالثًا: التدريس الجامعي:

 الجهة )الكمية( الجامعة الى–الفترة من 

 ابن الييثم /التربية بغداد 1110-1107
 

 رابعًا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

 

 

 الى-الفترة من  المادة القسم ت
 1112-1110 حاسباتمختبر  الرياضيات 0
 1117-1116 التفاضل والتكامل الرياضيات 1
 1115-1113 التفاضل والتكامل المتقدم الرياضيات 2
 1102-1113 تبولوجيا عامة  الرياضيات 3
 1107-1105 اسس الرياضيات  الرياضيات 8

 8102 -8102 تبولوجيا عامة        الرياضيات        01



 

 

 

 سادسًا: المؤتمرات والندوات العممية التي شاركت فيها:

نوع 
المشارك

 ة
 العنوان السنة مكان انعقادىا

 حضور
كمية التربية ابن الييثم/ قسم 

 الرياضيات
1101 

التربية /ابن الييثم)قسم جامعة بغداد/كمية 
 الرياضيات(

القاء 
 بحث 

 مؤتمر التبولوجي لكمية العموم 1103 جامعة عين شمس/كمية العموم

 حضور

جامعة بغداد/كمية التربية /ابن 
 الييثم

 )المؤتمر الدولي االول( 1106

القاء 
 بحث

 مؤتمر اليندسة والطب والعموم التطبيقية 1107 انطاليا-تركيا 

 األنشطة العممية األخرى:سابعًا: 

اشراف عمى طمبة المرحمة الرابعة في قسم الرياضيات لبحوث التخرج )عدد  -
21) 

 بحث( 2ابن الييثم )-مقيم عممي لمجمة جامعة بغداد/ كمية التربية -
 ابحاث( 2ابن الييثم الدولي االول )–البحاث مؤتمر كمية التربية  مقيم عممي -
 الرياضيات والتابعة لمؤسسة السفير.مقيم عممي لبحث في مجمة جمعية  -

 

ثامنًا: المشاريع البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير 
 التعميم:



 

 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1 
On α-c-COMPACTNESS 

 

 

Al-Haitham Jour. for Pure & Appl. 

Sci, University of Baghdad 
2009 

2 N-c-COMPACTNESS AL-Nahrain jour., sci.  2011 

3 On α -open sets with respect to an ideal IDEALS 

  

 
 Journal of Advanced Studies in Topology 

2014 

4 SOME PROPERTIES OF SEMI-OPEN SETS 

WITH RESPECT TO AN IDEAL 
International Electronic Journal of Pure 

and Applied Mathematics 
2015 

5 SOME PROPERTIES OF α -OPEN SETS 

WITH RESPECT TO AN IDEAL 

International Journal of Pure and Applied 

Mathematics 

 
2015 

6 SOME α-OPERATORS VIA IDEALS) 

International Electronic Journal of Pure 

and Applied Mathematics 

 
2015 

7 
INFINITE GAMES VIA COVERING 

PROPERTIES IN IDEAL TOPOLOGICAL 

SPACES 

International Journal of Pure and Applied 

Mathematics 

 
2013 

8 

 

 Short Communication A note on the 

article "On Supra α -open Sets and sα -

continuous functions" General 

Mathematics, Vol. 16, Nr. 2(2008), 77- 

8. 

Journal of Advances in Mathematics 2014 

9 
Short Communication 

A note on "The Ideal Generated by 

Codense Sets and the Banach 

Localization Property" 

Journal of Advances in Mathematics 2014 

10 
 

 SOFT α-COMPACTNESS VIA SOFT 

IDEALS 

Journal of Advances in Mathematics 2016 

11 Strongly Semi-preirresoluteness in 

Bitopological Spaces 

International Journal of Pure and Applied 

Mathematics 
2017 

12 
SOME PROPERTIES OF ˜I-SEMI-OPEN 

SOFT SETS WITH RESPECT TO SOFT 

IDEALS 

International Journal of Pure and Applied 

Mathematics 
2016 

 

 تاسعًا: عضوية الهيئات العممية المحمية والدولية:

ابن -قسم الرياضيات/ كمية التربية 1115 -1114عضو لجنة امتحانيو  -
 الييثم/ جامعة بغداد



 

 

ابن -قسم الرياضيات/ كمية التربية 1116 -1115عضو لجنة امتحانيو  -
 الييثم/ جامعة بغداد

ابن -الرياضيات/ كمية التربيةقسم  1107 -1106عضو لجنة امتحانيو  -
 الييثم/ جامعة بغداد

-قسم الرياضيات/ كمية التربية 1107-1106 النشاطات العممية عضو لجنة  -
 ابن الييثم/ جامعة بغداد

عضو لجنة متابعة النشاطات العممية والبحوث المنشورة في مجالت عالمية  -
قاعدة بيانات خاصة ومحمية وبحوث طمبة الدراسات العميا ومشرفييم وانشاء 

ابن الييثم/ جامعة -قسم الرياضيات/ كمية التربية 1107 -1106بالبحوث 
 بغداد

ابن الييثم/ -قسم الرياضيات/ كمية التربية 1106 -1105عضو لجنة غيابات  -
 جامعة بغداد

قسم الرياضيات/ كمية  1106-1105 مساندة لتصنيف الجودة عضو لجنة  -
 غدادابن الييثم/ جامعة ب-التربية

 

 عاشرا: الدورات التي اجتازها:

 .1111 جامعة بغداد-المغاتكمية دورة كفاءة المغة اإلنكميزية من  -
 .1118دورة طرائق التدريس/ وحدة تطوير طرائق التدريس/  -
الحاسبة االلكترونية/ جامعة بغداد / مركز IC3 كفاءة الحاسوب في دورة -

1102. 
/ المغات االجنبة والترجمة التخصصيةمركز /  (TOEFL)دورة المغة اإلنكميزية -

 .1103المغات / جامعة القاىرة كمية 
The Academic Test of English as a Foreign Language. 



 

 

 

 

 

 والشهادات التقديرية: حادي عشر: كتب الشكر

 الشيادات التقديرية كتاب شكر مع الجية المانحة التاريخ
في قسم  القاء محاضرةشكر عمى  الكميةكمية التربية/ابن الييثم/عميد  1106

 الرياضيات
كمية التربية/ابن الييثم/جامعة  1107

 بغداد/عميد الكمية

  شكر كعضو لجنة امتحانية

كمية التربية/ابن الييثم/جامعة  1101
 بغداد/عميد الكمية

اللقاء محاضرات صيفية شكر 
 لطمبة الدور الثاني 

الييثم/جامعة كمية التربية/ابن  1106
 بغداد/عميد الكمية

شيادة تقديرية لحضور جمسات 
المؤتمر العممي الدولي االول لكمية 

 التربية ابن الييثم
كمية التربية/ابن الييثم/جامعة  1107

 بغداد/عميد الكمية
شكر لتقويم بحوث لممؤتمر الدولي 

 االول لكمية التربية/ ابن الييثم
شكر لنشر بحث في مجمة عالمية  الجامعةجامعة بغداد/ رئيس  1107

 ضمن تصنيف سكوبس
كمية التربية/ابن الييثم/جامعة  1107

 بغداد/عميد الكمية

 شكر كعضو لجنة امتحانية

كمية التربية/ابن الييثم/جامعة  1107
 بغداد/عميد الكمية

شكر لمتدريسيين لرفع المستوى 
 العممي لمكمية 



 

 

الييثم/جامعة بغداد/عميد كمية التربية/ابن  1107
 الكمية

شكر النتياء مدة تكميف السيد العميد 
ومساىمة التدريسسيين لفع المستوى 

 العممي 
 

 :حساب سكوبس و كوكل سكولرعشر:  اثنى

 الحساب
 

 الرابط                      
 

اسم 
الباحث   

   
 

 
Google 

scholar  

 

 
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=VcIAr1UAAAAJ#d=gs_hdr

_drw&p=&u= 

 
 

R.B.Esmaeel
. 

 

 
Scopus 

 
 
 

 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56724037900#top 

 
 

 

 
 
R.B.Esmaeel 
 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=VcIAr1UAAAAJ#d=gs_hdr_drw&p=&u
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=VcIAr1UAAAAJ#d=gs_hdr_drw&p=&u

