
 السيرة الذاتية

Cv 

االسم / ناظم حمودي عبد الحسن الطائي , القومية / العربية , الديانة / مسلم , المولد في بغداد مدينة الكاظمية 

 %78تخرج من اعداديه التأميم النموذجية / بغداد مدينة الحرية بمعدل  1977- 1978, 12/8/1958في 

-1982تخرج منها  1978ة الجامعة المستنصرية الحكومية سنة القبول بكلية العلوم قسم الرياضيات التطبيقي

من العشرة االوائل على 1982/6/21رياضيات تطبيقية تاريخ الحصول على شهادة هو  بكالوريوس 1981

 القسم .

  34خدمة الجيش االلزامية كضباط احتياط دورة  1985/9/13-1982/8/21الفترة 

مدينة مينسك  الروسية في جامعه روسيا البيضاء الحكومية لغةوالدراسة مواد الماجستير 1985/10/1من 

/ دائرة البعثات / وزارة التعليم العالي والبحث  حكومية,جمهورية روسيا البيضاء , طالب زمالة دراسية 

 العلمي / العراق 

الحصول على ماجستير رياضيات تطبيقية من قسم التوجيه االمثل , كلية الرياضيات  1987/7/17في 

التطبيقية , جامعه روسيا البيضاء الحكومية عن اطروحة ماجستير بعنوان "طريقة المرتكز لحل المسألة 

 االنتقالية الديناميكية "

( في الرياضيات تطبيقية جامعة روسيا (.Ph.Dدراسة الدكتوراه  1990/12/21حتى  1987/9/1من 

 لومستخدم فيها برنامج حاسوب باسم نوت ف .المذكورة,البيضاء 

قسم طرق التوجه االمثل كلية رياضيات تطبيقية ((.Ph.Dالحصول على شهادة الدكتوراه  1991/3/27في 

سابقا  البيضاء, االتحاد السوفيتيالبيضاء مدينة مينسك جمهورية روسيا روسيا  التطبيقية, جامعةالرياضيات 

رخطية والغير ناعمة مناقشة اطروحة الخطية بالنسبةللدول الغي لألنظمة)الطرق االمثليةعن اطروحة بعنوان 

 .الشهادات العليا/روسياتقييم موسكو/لجنة  العاليمن التعليم  صادرة ( والشهادة21/12/1990فى  الدكتوراه

العمل العلمي والتطبيقي في نفس القسم في جمهورية روسيا  1992 /30/9حتى  1992 /1/4.الفترة 

 ية الرياضيات التطبيقية / قسم طوق التوجه االمثل .البيضاء / جامعة بيالروسيا الحكومية / كل

التحدي مدينة مصراتة / العمل كمحاضر في كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة  1993-1992السنة الدراسية 

 ليبيا على برقية عرض عمل من جامعة التحدي بعثت لبالروسيا 

وم قسم الرياضيات جامعه الفاتح العمل بكلية العل 31/8/2005وحتى  1994-1993السنة الدراسية 

 طرابلس / ليبيا كعضو هيئة تدريس ومشرف علمي )الجامعة المركزية(

العمل في كلية التربية 24/4/2011النظام الليبي السابق  ولغاية احداث سقوط 2006-2005السنة الدراسية 

ليبيا كعضو هيئة تدريس بقسم /جامعة المرقب مدينة الخميس مدينة ترهونة تابعة ل جمعة /سوق منطقة/

 .ومشاريع تخرج ورئيس الجنة العلمية التابعة للكلية  بكالوريوسالرياضيات ومشرف طلبة 

مترجم في الملحقية الثقافية للسفارة العراقية بموسكو كمستخدم  1/12/2012لغاية  26/4/2011الفترة من 

 ث  العلمي العراقية على التعيين.اء /وزارة التعليم العالي والبحمحلي مقيم بروسيا البيض

 ككفاءة عائدة للعراق.2008لسنة 441ب قرارالعودة للعراق حس24/11/2012في 

 قسم الرياضيات ./قراروزاري بتعيين مدرس على الدرجة الخامسة بجامعه المثنى كلية التربية 15/1/2013



الروسية بطالقة واالنكليزية  اللغةاجيداعاله ولحد االن.  والكلية والقسم بالجامعةمباشرة العمل 3/3/2013

 قراءة وكتابة ومحادثة .

 -المنشورات العلمية:

ناظم ح.ع.ح)مبدا مرتكز العظمي لمسائل  التوجيه االمثل مع الدول الغير ناعمة اليسفيج,في.في.و -1

 ة" والغير خطية (المجلة العلمية "المعرف

مسجلة  1990يزياء والرياضيات مدينة مينسك العلمية جمهورية روسيا البيضاء علوم الف األكاديمية

 90فاء  -1265( برقم  (11/3/1990vinityفي 

( ناظم ح . ع . ح )الشروط الضرورية لمرتكز االمثلية للمسائل الدوال الغير ناعمه والغير خطية  -2

لة مسج 1990المجلة العلمية " المعرفة" )التوجه االمثل( علوم الفيزياء والرياضيات مدينة مينسك 

 90فاء  – 4307(برقم vinity) 25/7/1990في 

اليسفيج في .في. ناظم ح .ع. ح )مبدأ مرتكز العظمي للمسائل الديناميكية في متوسط التحدب  -3

العلمية " المعرفة " االكاديمية العلمية , جمهورية روسيا البيضاء , علوم  المجلةالصغرى ( 

 (vinity)1990 /7 /27في  1990 –الفيزياء والرياضيات مدينة مينسك 

ناظم ح . ع . ح )شروط االمثلية الضرورية لمسائل  التوجه االمثل الدوال الغير ناعمه والغير خطية  -4

(مواد الرياضيات والبرمجة والمعلومات في )المؤتمر العلمي التطبيقي الرياضي للشباب بين 

 ك جمهوريه روسيا البيضاءمدينة مينس 1990ابريل )نيسان ( سنه  6-2الجمهوريات ( المنعقد في 

 كتاب نهاياته االعدادية والطبع بعنوان طرق التكامل وكتاب المعادالت التفاضلية االعتيادية  -5

6- ALESEVICH V.V NADHUM H.A.H (OPTIMALITY CONDITIOS FOR 

NONLINEAR NONSMOOTH OPTIMAL CONTROL PROBLEMS 

WITH STATE CONDITIONS ) FIRST COLLOGUIUM ON 

DIFFERENTIAL EQUATIONS – PLOVDIV , BULGARIA , AUGUST-

1990. 
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