
 لسيرة الذاتية والعلميةا
 

 مروان عزيز جردو اسم التدريسي: 
 مساعد  ، مدرسماجستير

 ، جامعة الموصل، الموصل، العراق التربية للعلوم الصرفة، كلية الرياضياتقسم 
 

 
 

 

 المعلومات الشخصية 
 مروان عزيز جردو احمد النعمات  االسم  •
 20/7/1982 المواليد  •
 العراق نينوى،  مكان الوالدة  •
 ذكر  الجنس  •
 عراقي الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07511029521 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية 
 مساعد مدرس  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة، الرياضياتقسم  القسم العلمي  •
 رياضيات  التخصص العام  •
 تبولوجي  الدقيق التخصص  •
 marwanjardo@umosul.edu.iq البريد األلكتروني  •
 Marwan A. Jardo بوابة البحث العلمي  •
 Marwan A. Jardo الباحث العلمي  •



• ORCID  
 
 
 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة  الشهادة 

 العراق  ، البلد الموصل ، جامعةالتربية كلية رياضيات/تبولوجي  2013 ماجستير  •
 العراق كلية التربية، جامعة الموصل ، البلد  رياضيات  2007 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية 
 28/4/2008 مساعد باحث  •
 26/2/2013 مدرس مساعد  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 لجنة الجرد عضو  •

 
 اللجنة المالية  •

 

2013-2014 
2021- 
2013-2014 

 

 الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم الرياضياتجامعة 
 

 جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة
 

 

 األنشطة التدريسية
 : التربية للعلوم الصرفة، الكلية: الرياضيات، القسمالرابعة ، المرحلةتبولوجيال •
الثالثة، القسم: الرياضيات، الكلية: التربية ، المرحلة  و المعادالت التفاضلية الحزئية جبر الحلقات , الرياضيتحليل ال •

 للعلوم الصرفة 
 جبر الزمر و معادالت تفاضلية، المرحلة الثانية، القسم: الرياضيات، الكلية: التربية للعلوم الصرفة  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ال يوجد  الماجستير  •
 ال يوجد  الدكتوراه •

 

 المنشورةالبحوث 
• Supra i-open sets and supra i-continuity in topological spaces 



• iD-sets and Associated Separation AXIOMS 
 
 

 الكتب المؤلفة 
•  
•  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب  تسلسل
 
 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التأهيلية  •
 قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل  2019دورة سالمة اللغة العربية  •
 جامعة الموصل/كلية االداب.  2019دورة كفاءة اللغة االنكليزية   •
 جامعة الموصل/مركز الحاسبة االلكترونية  2019دورة كفاءة الحاسوب  •
 جامعة الموصل /مركز طرائق التدريس والتعليم المستمر  2017دورة طرائق تدريس لغرض الترقية العلمية  •

 

 عضوية الجمعيات 
 اسم الجمعية  •

 

 كتب الشكر
 3من رئيس الجامعة عدد  شكر وتقدير •
 3شكر وتقدير من عميد الكلية عدد  •

 
 
 


