ملخص السيرة الذاتية
األستاذ الدكتور سمير بشير حديد
* األستاذ الدكتور سمير بشير حديد ،من مواليد 8491م  /الموصل -العراق.
* بكالوريوس رياضيات عام  8498من جامعة الموصل.
* ماجستير في التحليل الدالي عام  8499من جامعة سسكس -انكلت ار.
* دكتوراه عام 8494م من جامعة لندن في الرياضيات (تحليل دالي ومعادالت تفاضلية)
* مرتبة األستاذية من جامعة مؤتة -األردن عام .8441
* نشر ( )36بحثاً متخصصا في الرياضيات باللغة االنكليزية بمجالت عالمية تصدر في :أمريكا وأروبا
واليابان وكوريا والهند  ...وسواها.
* تأليف ونشر أربعة كتب في الرياضيات باللغة العربية:
 التحليل العقدي ،مطبعة جامعة الموصل2891 ،– المتغيرات المعقدة وتطبيقاتها ،مطبعة جامعة الموصل2891 ،
 مقدمة في التبولوجيا العامة ،مطبعة جامعة الموصل2899 ، المعادالت التفاضلية وتطبيقاتها ،دار الفالح للنشر والطبع ،عمان 1002* تأليف كتاب في التراث باللغة العربية :الموصل قبل نصف قرن...احداث وذكريات ،الدار العربية
للموسوعات ،بيروت 1022

* شارك في مؤتمرات عالمية وعربية عدة ،عقدت في :أمريكا ،واليابان ،وبريطانيا ،وبولندا ،واسبانيا،
وبلغاريا ،والهند ،تركمنستان ،وعدد من الدول العربية.
* عمل في مواقع قيادية متعددة منها :رئيس قسم ،نائب عميد كلية ،عميد كلية ،نائب رئيس جامعة.
* لديه اهتمام بالتراث العالمي والعربي بشكل عام ،والتراث الموصلي بشكل خاص وقد نشر ما يزيد عن
( )820مقالة تعنى بالتراث والسيرة الذاتية ألعالم عرب متميزين في مواقع الكترونية متعددة.
* يعد أحد خبراء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في الوطن العربي ،وله بحوث ومقاالت منشورة في
هذا المجال ،كما استضيف في جامعات عربية (البحرين واإلمارات) إللقاء محاضرات وعقد ورش عمل
في هذا المجال.
* عضو هيئة تحرير العديد من المجالت العلمية العالمية والعربية ،والتي تصدر في :ألمانيا ،البحرين،
األردن ،والعراق.
* عضوية الجمعية الرياضية اللندنية ،واألمريكية ،والعربية.
* عضو اتحاد كتاب األنترنت العراقي.
* رئيس تحرير موقع بيت الموصل.
* حاصل على ( )10كتاب شكر وتقدير من مؤسسات أكاديمية على مستوى الوطن العربية ،باإلضافة
إلى جوائز عالمية وعربية عدة ،منها :األستاذ المكرم لجامعة الموصل ،وجائزة "التميز العالمي في العلوم"
لمؤسسة سانت ماركوس في أمريكا.
* يعد أحد أعالم الرياضيات في الوطن العربي ومن رواد المنظرين في حقل المعادالت التفاضلية
الكسرية ،حيث أسهم بفاعلية من خالل بحوثه في تطوير نظريات المعادالت التفاضلية الكسرية ويعد
اآلن المرجعية في هذا المجال على مستوى الوطن العربي .كما استضيف كمتحدث رئيس في مؤتمرات
عالمية عدة متخصصة في هذا المجال.
* العنوان الحالي :قسم الرياضيات والعلوم ،شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،عجمان ،دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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