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 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 الدكتوراه

 

 2015 كلية العلوم عين شمس

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 10/6/2012 -  1997/  12/  24 جامعة بغداد كلية التربية ـــ ابن الهيثم 1

 اجازة دراسية  جامعة عين شمس العلوم كلية 2

10/6/2012 – 28/1/2016 

 لحد االن -28/1/2016 جامعة بغداد كلية التربية ـــ ابن الهيثم 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1998 هندسة الرياضيات 1

 2003 تبولوجي الرياضيات 2

 2012-2005 اسس الرياضيات الرياضيات 3

  2016-2015 تفاضل وتكامل الرياضيات 4

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 4/3/2001-24/12/1997 جامعة بغداد -ابن الهيثم –كلية التربية  (ساعد باحثممعيد ) 1

 2009/  6/ 7ــــ  2001/  3/ 4 كلية التربية  ابن الهيثم _ جامعة بغداد مدرس مساعد -تدريسي  2

 18/3/2013ــــ 2009/  6/ 7 كلية التربية  ابن الهيثم _ جامعة بغداد مدرس -تدريسي  3

 لحد االن – 18/3/2013 كلية التربية  ابن الهيثم _ جامعة بغداد ستاذ مساعدا -تدريسي  4



 

 

 

 

 

 

 

 2017-2016 تبولوجيا عامة الرياضيات 5

  2017-2016 ماجستير(-تبولوجيا عامة )دراسات عليا الرياضيات 6

  2018-2017 تبولوجيا عامة الرياضيات 7

 2018-2017 ماجستير(-تبولوجيا عامة )دراسات عليا الرياضيات 8

 2019-2018 تبولوجيا عامة  الرياضيات  9

 

 فيها. تالتي شاركوورش العمل العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العراقي ـ الفرنسي   .1

 للرياضيات االول

 ورحض جامعة صالح الدين ـ اربيل 2009

 حضور كلية التربية ـ ابن الهيثم 2009 ندوة في قسم الرياضيات  .2

المؤتمر العلمي الثاني لكلية علوم   .3

 الحاسبات والرياضيات

 بحث جامعة القادسية 2010

المؤتمر العلمي السادس ـ مؤتمر   .4

 جامعة كربالء

 بحث جامعة كربالء 2010

 حضور الهيثمابن  -كلية التربية 2010 ندوة في قسم الرياضيات  .5

 حضور ابن الهيثم -كلية التربية 2010 مؤتمر قسم الرياضيات  .6

ندوة في مركز تطوير التدريس   .7

 والتدريب الجامعي
مركز تطوير التدريس والتدريب  2010

 الجامعي / جامعة الكوفة
 حضور

كلية الرياضيات وعلوم  2011 المؤتمر العلمي االول  .8

 الحاسبات/ جامعة الكوفة
 بحث

 2011 وة البيئة التعليمية الثالثةند  .9

 

مركز تطوير التدريس والتدريب 
 الجامعي / جامعة الكوفة

 حضور

المؤتمر السادس والعشرون للتبولوجي   .10

 وتطبيقاته
 حضور كلية العلوم/ جامعة طنطا 2012

المؤتمر الدولي الثالث حول الرياضيات   .11

 وعلوم المعلومات
 بحث االقصر 2013



 

 

 

 

 

 

 

والعشرون للتبولوجي  المؤتمر السادس  .12
 وتطبيقاته

قسم الرياضيات/كلية العلوم/  2014
 جامعة عين شمس

 بحث

ندوة عن معالجة وتحسين اداء الويندوز   .13

 من دون برامج
 ابن الهيثم-كلية التربية 2016

 جامعة بغداد
 بغداد

 حضور

ورشة العمل السادسة لبحوث تخرج   .14

 المرحلة الرابعة
 يثمابن اله-كلية التربية 2017

 جامعة بغداد
 بغداد

عضو في اللجنة 

 التحضيرية

محاظرةحول الفضاءات الملساء ثنائية   .15
 التبولوجي

-كلية التربية للعلوم الصرفة 2017

 ابن الهيثم

 جامعة بغداد

 بغداد

 محاضر

ورشة العمل السابعة لبحوث تخرج   .16

 المرحلة الرابعة
-كلية التربية للعلوم الصرفة 2018

 ابن الهيثم

 بغدادجامعة 

عضو في اللجنة 

 التحضيرية

 مؤتمر العلمي الدولي االول للعلومال  .17

 الصرفة
-كلية التربية للعلوم الصرفة 2018

 جامعة بابل

 بحث

ورشة عمل حول تعليمات الترقية العلمية   .18

المضمون واليات  2017لسنة  167رقم 

 التنفيذ

لجنة الترقيات العلمية/كلية  2018

 ابن الهيثم–التربية 

 رحضو

ندوة عن اثر مواقع التواصل االجتماعي   .19
 في نشر التطرف

قسم الحاسبات/ كلية التربية  20/2/2018

 ابن الهيثم-للعلوم الصرفة

 حضور

ندوة علمية بعنوان)تأثير زواج االقارب   .20
 على النظام المناعي لالفراد(

قسم علوم الحياة/ كلية التربية  2018/ 3/ 12

 ابن الهيثم–للعلوم الصرفة 

 حضور

ندوة حول قانون الترقيات العلمية رقم   .21

 2017لسنة  176

قسم الرياضيات/ كلية التربية  2018/  4/ 25

 ابن الهيثم-للعلوم الصرفة

 محاضر

 

 سادسا : االنشطة العلمية االخرى 

 اشراف على طلبة الدراسات العليا. .1

 اه.( دكتور1( ماجستير و )3اشراف على طلبة السمنار الدراسات العليا ) .2

 (.20اشراف على طلبة المرحلة الرابعة في قسم الرياضيات لبحوث التخرج )عدد  .3

 :واطاريح طلبة الدراسات العليا سائللعدبد من ر عضو مناقش  .4

 (.3مقييم علمي للرسائل واالطاريح )عدد .5

 (.1مقييم لغوي للرسائل واالطاريح )عدد  .6

 بحث( 2)2017دولي االول للعام ابن الهيثم ال–مقيم علمي البحاث مؤتمر كلية التربية  .7

 (.عدد5مقيم علمي البحاث الترقيات العلمية ) .8

 مقيم علمي لمجالت عالمية وهي .9

1. Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics(2014). 



 

 

 

 

 

 

 

2. Journal of New Theory (2014). 

3. Information Science References (2015). 

4. Applications and Applied Mathematics (2016) . 

5. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (2017) 

6. Journal of the Egyptian Mathematical Society (2018). 

7. Applied Mathematics & Information Sciences (impact-thomsen)(2017-

2018). 

 سابعا: عضوية اللجان العلمية المحلية:

 

 4803العدد  2019-2018ية في قسم الرياضيات للعام الدراسي عضو اللجنة العلم .1

 . 12/9/2018في 

عضو لجنة اعتماد المجالت العالمية للبحوث المنشورة في الكلية للعام الدراسي  .2

 .17/9/2018في  4878في  2018-2019

 2019-2018عضو لجنة الترقيات العلمية الفرعية لقسم الرياضيات للعام الدراسي  .3

 .24/9/2018في  5015العدد 

( العدد 2019-2018عضو لجنة بحوث تخرج لطلبة قسم الرياضيات للعام الدراسي ) .4

 .18/10/2018في  5682

 (.2018عضو لجنة تحديد االختصاص الدقيق لبعض اطاريح الدكتوراه ) .5

 2018/ 1/4في  1439العدد: ت م/ عضو لجنة الختبار صالحية التدريس .6

 .5/3/2018في  806)ناديه علي ناظم( العدد: د.ع/ عضو لجنة اقرار بحث دكتوراه .7

 (.2018-2017عضو اللجنة العلمية /قسم الرياضيات للعام ) .8

 (. 2018-2017عضو لجنة اعتماد المجالت العالمية للبحوث المنشورة ) .9

 (. 2018-2017عضو لجنة الترقيات العلمية الفرعية في قسم الرياضيات ) .10

 (. 2018ة ترقية علمية الى مرتبة استاذ مساعد )رئيس لجنة استالل وتقصي لمعامل .11

 (. 2018عضو لجنة استالل وتقصي لمعاملة ترقية علمية الى مرتبة مدرس ) .12

 ( .2018)عضو لجنة النشاطات العلمية في قسم الرياضيات  .13

-2017رئيس لجنة امتحان السمينار لطلبة الماجستير الصرفة /تبولوجي للعام ) .14

2018.) 

 (.2017حث طالب دكتوراه )عضو لجنة اقرار ب .15

 (.2018-2017عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه ) .16

عضو لجنة وضع اسئلة االمتحان التنافسي لمتقدمي الدراسات العليا للعام الدراسي  .17

(2017-2018.) 

عضو لجنة تصحيح دفاتر االمتحان التنافسي لمتقدمي الدراسات العليا للعام الدراسي  .18

(2017-2018.) 



 

 

 

 

 

 

 

 2017عضو في لجان استالل وتقصي لمعاملة ترقية علمية الى مرتبة استاذ مساعد ) .19

.) 

 (. 2017-2016عضو لجنة امتحانية للعام الدراسي ) .20

 (. 2017-2016عضو لجنة تدقيقية للعام الدراسي )   .21

 (.2016عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه ) .22

 (.2017-2016م )عضو اللجنة العلمية /قسم الرياضيات للعا .23

 (.2016عضو لجنة ترقيات فرعية/قسم الرياضيات ) .24

 (.2017-2016عضو لجنة تدقيق وانجاز استمارات تقييم االداء للعام الجامعي ) .25

 2018-2017( و )2017-2016عضو لجنة مراقبة قاعات االمتحان التنافسي للعام ) .26

.) 

 (. 2016-2015عضو لجنة امتحانية للعام الدراسي ) .27

-2008(, )2008-2007(,)2007-2006نة امتحانية لالعوام الدراسية )عضو لج .28

2009( ,)2009-2010.) 

 . لجنة االرشاد والتوجيه / المرحلة االولىعضو  .29

 

 .ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

اء زارسكي الضبابي التبولوجي بعض النتائج حول فض 1

spec(µ) 

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

2008 

 2009 مجلة علوم النهرين على الفضاءات التبولوجية الثنائية -التراص  2

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة  بعض النتائج حول المجموعات شبه قبل المفتوحة 3

 والتطبيقية
2009 

وتطبيقاتها في الشبكات العصبية  N–الفضاءات التبولوجية  4

 الصناعية
مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية
2010 

 2010 مجلة جامعة كربالء spec(µ)فضاء زارسكي الضبابي التبولوجي على  5

  2010 مجلة القادسية على الفضاءات التبولوجية الثنائية –التراص شبه  6

 2010 مجلة علوم النهرين  (F,p)نظرية النقطة الصامدة على الفضاء المتري الضبابي  7

على الفضاءات التبولوجية  -P–حول بديهيات الفصل شبه  8

 الثنائية

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

2011 

9 r-(Ti, Tj)-generalized fuzzy closed sets in 

smooth bitopological spaces 

Annals of Fuzzy 

Mathematics and 

Informatics 

2015  



 

 

 

 

 

 

 

10 Two new approaches to generalized supra fuzzy 
closure operators on smooth bitopological spaces 

Wulfenia Journal 2014  

11 C_12-fuzzy closure operator on smooth bitopological 

spaces  

Journal of Fuzzy 

Mathematics 
2015 

12 r-(Ti, Tj)-theta-generalized fuzzy closed sets in 

smooth bitopological spaces 

General Mathematical 
Notes 

2014 

13 Fuzzy pairwise separation axioms in fuzzy 

bitopological spaces 

Jokull Journal 2013 

14 A Note on \Separation axioms in fuzzy 

bitopological spaces 

J. Intell.  Fuzzy Systems 2015 

15 T3 and T4-spaces in smooth topological spaces  

 

International J. of  Math. 

Trends and Technology 
2014 

16 

 

r-T12-fuzzy semiopen sets and fuzzy semi continuity  

mappings in smooth bitopological spaces 

J. of new Results in 

Science 
2014 

17 Types of fuzzy pairwise S-compactness modulo 

smooth ideals 

 

J. of New Theory 2015 

18 r-T12-theta_-Generalized Fuzzy Closed Sets in 

Smooth Bitopological Spaces 

  
 

J. of New Theory 2015 

19 Generalized Fuzzy Closed Sets in Smooth 
Bitopological Spaces 

  

 

Generalized and appear 
Hybrid Set Structures and 

Applications for Soft 

Computing 

2015 

20 Generalized smooth proximity spaces 

  

 

Annals of Fuzzy 

Mathematics and 

Informatics 

2015 

21  

 Comment on “T i -spaces I, II” 
Journal of the Egyptian 

Mathematical Society 

2016 

22 Smooth biproximity spaces and P-smooth 

quasi-proximity spaces 

Journal of 

Linear and Topological 
Algebra 

2017  

23 
C


ech Fuzzy Soft Closure Spaces 

 

International Journal of 

Fuzzy System 

Applications- (Scoups) 

 
Vol. 7 (2) 62-74 

(2018) 

24 
Some types of regularity and normality 

axioms in C


ech Fuzzy Soft Closure Spaces 

 

Journal of New Theory 2018 



 

 

 

 

 

 

 

25 
Some structures of  C


ech Fuzzy Soft 

Closure Spaces 

 

Journal of Engineering 

and Applied Sciences 

2018 

26  

 Connectedness in ̌Cech Fuzzy Soft Closure 

Spaces 

 
 Journal of AL-Qadisiyah 

for computer science and 

mathematics 

2018 

 

 تاسعا : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

 ولحد االن. -2013ن عضو في جمعية الخوارزمي م .8

 عضو في جمعية الرياضيات المصرية . .9

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر , عاشراً:  

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

جائزة نقدية  للطالب الخريج االول على   .1

 الكلية

 1997 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 2007 رئيس جامعة بغداد 2/12/2007في  2068رقم  يرشكر وتقد  .2

كلية التربية ابن الهيثم / جامعة عميد  شكر وتقدير من العميد  .3
 بغداد

2009 

عميد كلية العلوم ــ جامعة صالح  شهادة تقديرية   .4

 الدين

2009 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  29/9/2009في  3617شكر وتقدير رقم   .5

 بغداد

2009 

 2010 كلية التربية ابن الهيثم / جامعة بغداد شكر وتقدير من العميد  .6

عميد كلية العلوم ــ جامعة صالح  شهادة تقديرية  .7

 الدين

2010 

 2010 رئيس جامعة كربالء شهادة تقديرية  .8

كلية التربية ابن الهيثم / جامعة عميد  15/8/2010في  3575رقم شكر وتقدير   .9

 بغداد
2010 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  3/6/2010في  5929وتقدير رقم شكر   .10

 بغداد
2010 

في  4600رقم شكر وتقدير  9 .11

28/10/2010 

كلية التربية ابن الهيثم / جامعة عميد 

 بغداد

2010 

12. 1

0 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  4/5/2011في  1803شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2011 

13. 1

1 

في  1613دير رقم شكر وتق

3/4/2016 

مساعد رئيس الجامعة للشؤون 

 العلمية

2016 

14. 1

2 

مساعد رئيس الجامعة للشؤون  27/7/2016في  3859شكر وتقدير رقم 

 العلمية

2016  



 

 

 

 

 

 

 

15. 1

2 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة   18/8/2016في  3805شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2016 

16. 1

3 

في  6159شكر وتقدير رقم 

19/12/2016 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة 

 بغداد

2016 

17. 1

4 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة   27/2/2017في  118شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2017 

18. 1

5 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  29/3/2017في  1776شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2017 

19. 1

6 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  30/5/2017في  2877شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2017 

20. 1

7 

/ 14/5في  1658شكر وتقدير رقم 

2017 

عميد كلية التربية / الجامعة 

 المستنصرية

2017 

21. 1

8 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  22/10/2017 5297شكر و تقدير رقم 

 بغداد

2017 

22. 1

9 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  4/1/2018في  92شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2018 

23. 2

0 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  8/1/2018 158شكر وتقدير رقم  في 

 بغداد

2018 

24. 2

1 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة   2018/ 24/1في  805شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2018 

25. 2

2 

يد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة عم 22/1/2018في  641شكر وتقدير رقم 

 بغداد

2018 

26. 2

3 

 رئيس جامعة بغداد 2018/ 4/ 8في  2247شكر وتقدير رقم 

 أ.د عالء عبد الحسين عبد الرسول

2018 

27. 2

4 

/ 5/ 14في  3032شكر وتقدير رقم 

2018 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة 

 بغداد

2018 

 6/ 20في  3872شكر وتقدير رقم   .28

 )تحكيم بحث في مجلة عالمية( 2018/

 رئيس جامعة بغداد

 أ.د عالء عبد الحسين عبد الرسول

2018 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  2018/ 7/ 9في  3961شكر وتقدير رقم   .29

 بغداد

2018 

/ 9/ 16في  4875شكر وتقدير رقم   .30

2018 

عميد كلية التربية ابن الهيثم / جامعة 

 بغداد

2018 

 ات .ــاني عشر :اللغث 

  العربي             

 االنكليزي            

  

 توقيع رئيس القسم
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Scientific Degree:  Ass. Prof. 

Work Address:   Department of Mathematics / College of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haitham / University of Baghdad 

Work Phone: 

Mobile:  07827349930 

E-mail: rashanm6@gmail.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

30/6/1997 College of Education, Ibn 

–Al -Haitham 

Baghdad B.Sc. 

21/12/2000 College of Education, Ibn 

–Al -Haitham 

Baghdad M.Sc. 

2015 Faculty of Science Ain Shams  Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

   Any other 

    

        Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

24 /12 /1997- College of Education, Ibn  Al -

Haitham 
University of Baghdad 1 

Vacation to 

study 

10/6/2012 - 

28/1/2016 

Ain-Shams University Faculty of Science 2 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

1998 Geometry Mathematics  1 

2003 Topology Mathematics 2 

From -To Workplace Career No. 

24/12/1997 – 

4/3/2001 

College of Education, Ibn Al –

Haitham / University of Baghdad 

Researcher helper 1 

4/3/2001 – 

7/6/2009 

College of Education, Ibn Al –

Haitham / University of Baghdad  

Teacher helper 2 

7/6/2009- 18-3-

2013 

College of Education, Ibn Al –

Haitham / University of Baghdad 

Teacher 3 

18/3/2013  until 

now 

 

College of Education, Ibn Al –

Haitham / University of Baghdad 

Assistant Professor 4 



 

 

 

 

 

 

 

2005- 2010 Fundamental mathematics Mathematics 3 

2015-2016 Calculus Mathematics 

 

4 

2016-2017 General topology Mathematics 5 

2016-2017 General topology 

(Postgraduate)  

Mathematics 6 

2017-2018 General topology Mathematics 7 

2017-2018 General topology 

(Postgraduate) 

Mathematics 8 

2018-2019 General topology Mathematics 9 

 

 

    Fifth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participat

ion 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث / 

بوس

تر 

حضو

 ر(

Attendance Salahddin University / Erbil 2009 The first Iraqi- French 

mathematics Conferenc  
1 

Attendance College of Education, Ibn –Al -

Haitham 

 

2009 

Seminar in department of 

mathematics 
2 

paper 

 

Al- Qadisiya University 2010 The second science 

conference for college of 

computer science and 

mathematics 

3 

paper 

 

Karbala University 2010 The sixth science conference 

for Karbala University 
4 

Attendance College of Education, Ibn –Al -

Haitham 

2010 Seminar in department of 

mathematics 
5 



 

 

 

 

 

 

 

Attendance 

 

College of Education, Ibn –Al -

Haitham 

2010 Department of mathematics 

conference 
6 

Attendance 

 

Al-kufa  University 2011 Seminar 7 

paper 

 

Faculty of Mathematics and 

Computer Science / University of 

Kufa 

2011 First scientific conference 8 

Attendance Center for the development of 

teaching and training university / 

University of Kufa 

2011 Third Educational 

Environment Symposium 
9 

Attendance Faculty of Science / Tanta 

University/ Egypt 

2012 Twenty - sixth Conference 

of the topology and its 

Applications 

10 

paper Louxr 2013 Third International 

Conference on Mathematics 

and Information Sciences 

11 

paper Department of Mathematics / 

Faculty of Science / Ain Shams 

University/ Egypt 

2014 Twenty - sixth Conference 

of the topology and its 

Applications 

12 

Attendance College of Education, Ibn –Al -

Haitham 

2016 Seminar on processing and 

improving the performance 

of Windows without 

programs 

13 

Member of 

the 

Preparatory 

Committee 

College of Education, Ibn –Al -

Haitham 

2017 The sixth workshop for 

graduate research of the 

fourth stage 

14 

Lecturer College of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haitham 

2017 Seminar on smooth 

bitopological spaces 
15 

Member of 

the 

Preparatory 

Committee 

College of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haitham 

2018 The Seventh Workshop for 

Research on Graduation of 

the Fourth Stage 

16 

paper College of Education for Pure 

Sciences - University of Babylon 

2018 First International Scientific 

Conference of Pure Sciences 
17 



 

 

 

 

 

 

 

Attendance College of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haitham 

2018 Workshop on Instructions 

for Scientific Promotion No. 

167 of 2017 

18 

Attendance College of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haitham 

2018 Seminar on the impact of 

social networking sites in 

spreading extremism 

19 

Attendance College of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haitham 

2018 Symposium on the Effect of 

Marriage of Relatives on the 

Immune System of 

Individuals 

20 

Lecturer College of Education for Pure 

Sciences Ibn Al-Haitham 

2018 Symposium on the Scientific 

Promotions Law No. 176 of 

2017 

21 

 

   sixth,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

 Committee directing for the first class 

 Part in the committee examination 

 Supervised on the graduation 

researches for the fourth class 

  

1.  Supervision of graduate students. 

2. Supervision of the students of the fourth stage in the Department of Mathematics for 

Graduate Research (number 20). 

4. A member of the discussion of the thesis of postgraduate students: 

5. Scientific and linguistic evaluator for many thesis of postgraduate students. 

6. Certified scientific evaluator for many international and local Journals. 

   Seventh,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 



 

 

 

 

 

 

 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Some results on fuzzy Zariski 

topology on spec(µ) 

Ibn Al-Haitham Journal 2008 

2 compactness on bitopological 

spaces 

Journal of Al Nahrian 

University -Science 
2009 

3 Some results on semi-preopen sets Ibn Al-Haitham Journal 2009 

4 N-topological space and it's 

application in ANN  

Ibn Al-Haitham Journal 2010 

5 The fuzzy Zariski topology on 

spec(µ) 

Journal of Kerbala University 2010 

6 Semi - - compactness on 

bitopological spaces 

Journal of Al- Qadisiya 

University 
2010 

7 Fixed point theorem on (F,p) fuzzy 

metric space 

Journal of Al Nahrian 

University -Science 
2010 

8 On Pariwise semi-p-separation 

Axioms in Bitopological Spaces 

 

Ibn Al-Haitham Journal 2011 

9 r-(Ti, Tj)-generalized fuzzy closed 

sets in smooth bitopological spaces 

Annals of Fuzzy Mathematics 

and Informatics 
2015 

10 Two new approaches to generalized 

supra fuzzy 
closure operators on smooth 

bitopological spaces 

Wulfenia Journal 2015 

11 C_12-fuzzy closure operator on smooth 

bitopological spaces 

Journal of Fuzzy Mathematics 2015 

12 r-(Ti, Tj)-theta-generalized fuzzy 

closed sets in smooth bitopological 

spaces 

General Mathematical Notes 2014 



 

 

 

 

 

 

 

13 Fuzzy pairwise separation axioms in 
fuzzy bitopological spaces 

Jokull Journal 2013 

14 A Note on \Separation axioms in fuzzy 

bitopological spaces 

J. Intell.  Fuzzy Systems 2015 

15 T3 and T4-spaces in smooth topological 

spaces  
 

International J. of  Math. Trends 

and Technology 
2014 

16 r-T12-fuzzy semiopen sets and fuzzy 

semi continuity  
mappings in smooth bitopological 

spaces 

J. of new Results in Science 2014 

17 Types of fuzzy pairwise S-

compactness modulo 
smooth ideals 

 

J. of New Theory 2015 

18 r-T12-theta_-Generalized Fuzzy Closed 

Sets in Smooth Bitopological Spaces 

 

J. of New Theory 2015 

19 Generalized Fuzzy Closed Sets in 

Smooth Bitopological Spaces 

  
 

Generalized and appear 

Hybrid Set Structures and 

Applications for Soft 
Computing 

2015 

20 Generalized smooth proximity spaces 

 

Annals of Fuzzy Mathematics 

and 

Informatics 

2015 

21 Comment on “T i -spaces I, II” Journal of the Egyptian 

Mathematical Society 

2016 

22 Smooth biproximity spaces and P-

smooth 

quasi-proximity spaces 

Journal of 

Linear and Topological Algebra 
2017 

23 
C


ech Fuzzy Soft Closure Spaces 

 

International Journal of 

Fuzzy System Applications 

2018 

24 
Some types of regularity and 

normality axioms in C


ech Fuzzy 

Soft Closure Spaces 

 

Journal of New Theory 2018 



 

 

 

 

 

 

 

25 
Some structures of  C


ech Fuzzy 

Soft Closure Spaces 

 

Journal of Engineering and 

Applied Sciences 
2018 

26 
Connectedness in ̌Cech Fuzzy Soft 

Closure Spaces 

Journal of AL-Qadisiyah for 

computer science and 

mathematics 

2018 

 

     Eighth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

1997 Minister of Higher 

Education 

Awards 1 

2007 President of the 

University of 

Baghdad 

Respect and thanks book 2 

2009 Dean of the College 

of Education, Ibn  

 Al-Haitham  

Respect and thanks book 3 

2009 Dean of the College 

of Science -  

Salahddin University 

Certificates of Appreciation 4 

2010 Dean of the College 

of Education, Ibn  

Al-Haitham  

Respect and thanks book 5 

2010 President of the 

University of Al- 

Qadisiya and Dean of 

the College of 

computer science and 

mathematics 

Certificates of Appreciation 6 

2010 President of the 

University of 

Karbala  

Certificates of Appreciation 7 

2010 Dean of the College 

of Education, Ibn  

 Al-Haitham  

Respect and thanks book 8 

2010 Dean of the College 

of Education, Ibn  

Al-Haitham  

Respect and thanks book 9 



 

 

 

 

 

 

 

2010-2018  Dean of the College 

of Education, Ibn  

Al-Haitham 

 (18) Acknowledgments  10 

2016 Assistant head of the 

university  for 

Scientific Affairs 

(2) Acknowledgments 11 

2018 head of the 

University of 

Baghdad 

(2) Acknowledgments 12 

 Ninth: Membership of local and international scientific bodies 

 Member of Al-Khwarizmi Society from 2013- till now. 

 Member of the Egyptian Mathematics Association. 

      Tenth,       languages:  

 Arabic       
 English    

 
Signatur                 

of the Head of Department 
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