
 

 

 

 علميةال السيرة
 

 

  ل فالح جدوع محمد يمعق :  ـم ـــــــــاالســ

 الجنس:  ذكر

 25/7/1980: تاريخ الميـالد 

 الجنسية:  عراقية

  18/1/2003تاريخ أول تعيين: 

  الرياضيات:   العام  صــالتـخـص

 معادالت تفاضلية في الفيزياء وتطبيقاتها ق :يالتخصص الدق

 ماجستيرال:  أعلى شهادة حاصل عليها

 26/11/2017تاريخ أعلى شهادة حاصل عليها: 

 جمهورية بلغارياالدولة المانحة ألعلى شهادة:  

 صوفياجامعة   :ألعلى شهادةالمانحة  امعةالج

 كلية الرياضيات والمعلوماتية: ألعلى شهادةالكلية المانحة  

 مساعد مدرس : اللقب العلمي

 16/2/2010:  تاريخ الحصول على اللقب العلمي

  eman.m.n@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq: البريد إاللكتروني

 : اليوجد اإلداريةلمناصب ا

 6في العراق : ةعدد البحوث المنشور

 اليوجدعدد البحوث المنشورة عالميا :

 ال يوجد :التي أشرف عليهال و االطاريح رسائالعدد 

 2 : التي شارك فيهاالمؤتمرات عدد 

 عديدة:التي شارك فيها العلميةالندوات عدد 



 

 

 شهادات تقديرية 2كتاب شكر و  7 : و شهادات التقدير كتب الشكرعدد 

 ال يوجدالحاصل عليها : الجوائز

   المناقشات:

  اليوجد : تقييم االبحاث

المشاركة في العديد من ورش العمل والندوات  :والعالمية المحلية  االخرىاألنشطة العلمية 

  .والدورات التدريبية  انواللج

 



Name:     Aqeel Falih Jaddoa Mohemmed 

Birthday:  25/7/1980 

General Field of Study: Mathematics 

Specialization:   Differential Equations in Physics and Applications 

Scientific Title:     Master's degree in Mathematics 

Institution of Study:  Sofia University/ Faculty of Mathematics and 

informatics.  

Position:  Assistant Lecturer 

Date awarded:   16/2/2010 

E-Mail:   aqeel.f.j@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq  

Administrative Position:   None 

 Number of Published papers in Iraq:   6 Papers 

 Number of Published papers internationally:   None 

 Number of supervised higher degree students:  None 

Number of Conferences Participated:   2 

Number of thankful letters and Certificates of Appreciation:  7 

 Number of awards granted:   None 

Books published:   None 

Other Local or International Scientific Activities: Attend many 

scientific seminars 

Google scholar website: 

https://scholar.google.com/citations?user=5wpOdzIAAAAJ&hl=ar 

Research gate website: 

https://www.researchgate.net/profile/Aqeel_Jaddoa 
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