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التخصص الدقيق:
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لغة الدراسة:

روسية

الجامعة:

موسكو الحكومية

تاريخ المنح :

1995

 أعلى درجة علمية :أستاذ مساعد من جامعة موسكو الحكومية
اللغات التي يجيدها :
 العربية  :اللغة األم
 الروسية  :جيد جدا
 االنكليزية :ال بأس

ثالثا ً :
آـ الخبرة الوظيفية :
نوع الوظيفة
مدرس قسم العلوم األساسية
مدرس(قسم العلوم) – كلية الهندسة المدنية

المؤسسة
جامعة الوادي الدولية
جامعة البعث

الفترة الزمنية
-2011حتى اآلن
2018-2011

ب ـ الخبرة اإلدارية:
 رئيس جامعة الوادي الدولية في سورية من  2014/9/1حتى .2015/9/1
 عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة الوادي الدولية .2013-2011
 اإلشراف والتحكيم والتحضير على المؤتمرات العلمية الدولية المنعقدة في جامعة
أوديسا بالهندسة التفاضلية من عام  2005حتى األن.

رابعا ً :المقررات التي تم تدريسها على المستوى الجامعي:








مقرر الرياضيات العالية ( )2+1لطالب كلية العلوم الرياضية -جامعة أوديسا -أوكرانيا من
عام .2008-1997
مقرر الهندسة التفاضلية ( )4+3لطالب كلية العلوم الرياضية -جامعة أوديسا -أوكرانيا من
عام .2008-1997
مقرر رياضيات (  )M0, M1,M2, M3لطالب الهندسة المعلوماتية والهندسة المدنية -جامعة
الوادي الدولية من عام .2018-2012
مقرر الرياضيات المتقطعة لطالب الهندسة المعلوماتية -جامعة الوادي الدولية من عام -2012
.2018
مقرر اإلحصاء الحيوي لطالب طب األسنان والصيدلة في جامعة الوادي الدولية من عام
.2017-2015
مقرر رياضيات( )3لطالب السنة الثانية هندسة مدنية في جامعة البعث محتوى المقرر تحليل
عقدي وتحليل شعاعي من عام .2018-2012
مقرر رياضيات( )4لطالب السنة الثانية هندسة مدنية في جامعة البعث محتوى المقرر تحليل
عددي مع إحصاء وإحتماالت من عام .2018-2012

خامسا ً :الكتب والمؤلفات :
 كتاب مرجع إختصاصي في الهندسة التفاضلية  Differential Geometryلعام 2015جامعة  ،Olomoucإصدار اإلتحاد األوروبي لحساب جامعة أولوموس في التشيك (مشاركة).
 مدخل في التحليل الرياضي في جامعة الوادي الدولية. منشورات علمية في جامعة موسكو الحكومية وجامعة بينزه وجامعة أوديسا وكازان وجامعةالتشيك أالموس من هذه المقاالت:

:األبحاث:ً سادسا
1. Holomorphically projective of T-quasi semi-symmetric and
generally Semi-symmetric spaces – Appl opova-143-149. 1992.
2. Holomorphically projective Mappings of T-quasi semisymmetric and generally symmetric kahlarian spaces – DGA
Silesian Univ. Math. Publ. 1-137-141. 1993.
3. Integrable Systems and projective Quantities/2011, N 26.
4/1/2011. P.121-127, IZVESTIA ISSN 1999-7116
4. About holomorphically projective mappings between KahlerEinstein spaces/2011 N 26. 4/1/2011. P.288-292, IZVESTIA
ISSN 1999-7116
5. 8. ……………..etc.

: المؤتمرات والندوات:ً ثامنا
 جميع المؤتمرات التي تحدث في دول اإلتحاد السوفياتي السابق (مشاركة مع حضور
.)ونشر
. حائز على شهادتي تقدير من المؤتمرات العلمية الحاصلة في اوديسا أوكرانيا
 اإلشراف والتحكيم على العديد من حلقات البحث لطالب الدراسات العليا والماجستير
. جامعة موسكو روسيا،والدكتوراه لطالب جامعة أوديسا أوكرانيا
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