السيره الذاتية
المعلومات الشخصية:
االسم:د .رائد كامل ناجي جعفر التميمي
الجنسية :عراقية
تاريخ الوالدة1966-10-24 :
الحالة الزوجية :متزوج
العنوان :قسم الرياضيات – كلية العلوم – جامعة بغداد – بغداد – العراق
تأريخ اول تعيين1993 :
المراكز الوضيفية :مقرر قسم الرياضيات – كلية العلوم للفترة )(2003-2011
مقرر القسم للدراسات العليا – كلية العلوم – قسم الرياضيات للفتره )(2011-2009
رئيس قسم الرياضيات – كلية العلوم للفترة )(25/9/2011 – 22/9/2014
معاون عميد شؤون الطلبة للدراسات االولية والعليا للفترة )(17/9/2014 – 10/9/2015
عميد كلية العلوم وكالة اعتبارا من 2018/9/16
الرتبة العلمية الحالية :اســـــــــتاذ
الدرجة على بوابة البحث العلمي العالمي22.31 :
معامل  Hالحالي14:
البريد االلكترونيrknaji@gmail.com ; rknaji@scbaghdad.edu.iq :
ارقام الموبايل07901868685; 07724404669 :

المؤھالت العلمية:
بكلوريوس علوم رياضيات من كلية العلوم جامعة الموصل 1988
ماجستير علوم رياضيات تطبيقية من كلية العلوم جامعة بغداد 1993
دكتوراه في الرياضيات التطبيقية من المعھد الھندي التكنولوجي روركي )الھند( 2003
االلقاب العلمية:
مدرس مساعد للفتره من  1993الى 2000
مدرس للفترة من  2003الى 2006
استاذ مساعد للفترة من  2007الى 2012
استاذ اعتبارا من 2012-2-12

المواد العلمية التي تم تدريسھا في قسم الرياضيات:
الدراسات االولية:عددھا ) (7مواد علمية مختلفة
الدراسات العليا:عددھا ) (8مواد علمية مختلفة
المواد التي تم تدريسھا في الدراسات العليا لالعوام الثالثة االخيره :عددھا ) (6مواد مختلفة
البحوث المنشوره:عددھا ) (80منھا ) (20في مجالت ثومسن رويتر و ) (25في مجالت سكوباس اومايعادلھا والبقية في
مجالت علمية محلية رصينة
الكتب المنشورة:عددھا ) (4في دور نشر عالمية
فصول الكتب المنشورة:عددھا )فصل واحد في ( سبرنكر
المؤتمرات العلمية:عددھا ) (18مؤتمر بضمنھا ) (7مؤتمرات عالمية
االشراف على طلبة الدراسات العليا:عددھم ) (23طالب وطالبة ماجستير احدھم مستمر لحد االن
) (9طالب وطالبة دكتوراه اثنان منھم مستمرين لحد االن

مقوم علمي في المجالت العلمية العالمية والمحلية:
1. Mathematical Review,
2. Applied Mathematics Modelling,
3. Differential Equations and Dynamical Systems
4. DiscreteDynamics in Nature and Society
5. Some of Elsevier Journals
6. Some of Hindawi Journals
7. Most of the scientific Journals in Iraq.
8. Science International (Lahor).
9. International Journal of Biomathematics
عضو في ھيئة تحرير بعض المجالت العالمية:
)1. The Scientific World Journal: Mathematical Analysis. (Up to June, 2016
)2. MJ Journal on Applied Mathematics (current
عضو في اللجان االتية:لجنة الترقيات العلمية المركزية لجامعة بغداد منذو ايلول 2016
اللجنة الوزارية لوضع الية ومعايير المجالت العلمية
عضو اورئيسا لعدد من اللجان الوزارية والغراض مختلفة
عضو مجلس كلية 2015 - 2011
عضو مجلس قسم الرياضيات منذو عام 2003

اللجنة العلمية لقسم الرياضيات منذو عام 2003
رئيس مجلس كلية العلوم حاليا
عضو في مجلس الجامعة حاليا
التشكرات منذو :(2017/8/31) – 2011السيد رئيس الوزراء )(1
مكتب رئيس الوزراء )(1
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي )(3
السيد رئيس جامعة بغداد )(6
السيد المساعد لجامعة بغداد )(13
السيد وكيل السيد الوزير )(1
شكر من السادة العمداء )(26
عدد المناقشات منذو عام 63 :(2017/8/13) –2011
االھتمامات العلمية:
General Fields: Mathematical Biology, Mathematical Statistic, Mathematical Modeling, Dynamical
Systems and Numerical Analysis.

Specific Topics: Complex dynamics, Population Dynamics, Differential Equations.

