
 وتطبيقاهتا للرايضيات الثاين ادلويل املؤمتر تقرير ايفاد

 

 وتطبيقاهتا للرايضيات الثاين ادلويل املؤمتر انعقد , الأديب احلسني محمد عيل الأس تاذ العلمي والبحث العايل التعلمي وزير معايل برعاية

  شعار  وحتت  الرصفة للعلوم  الرتبية لكية يف الرايضيات  قسم مع وابلتعاون  3102 /01 /32 - 32 من للفرتة البرصة جبامعة العلوم لكية  يف

 (. الامم وتتطور العلوم ترتقي ابلرايضيات )
عىل قاعات النادي الثقايف لرشكة نفط اجلنوب  3102-01-32يوم الاربعاء املصادف  متام الساعة التاسعة من يفاملؤمتر وقائع مت افتتاح 

وبعد ذكل تفضل أأ.م.د. فلحي عبد احلسن ، يابة عن الس يد رئيس جامعة البرصهبقراءة اايت من اذلكر احلكمي، تاله لكمة أأ.د. ساجد النور ابلن 

 من املاشاركني أأما ( اس بانياو  ،نيوزلندا ايطاليا، ،فرنسا )  دول من ابحثني اشاركةاشادت ب اليت ، وم يف جامعة البرصه ابلقاء لكمتهمعيد لكية العل

 اختصاص يف البحوث هذه ومجيع حبثا (97) بلغ املؤمتر يف املاشاركة البحوث عدد واكن  العراقية اجلامعات اغلب اشرتكت فقد العراق داخل

 .التطبيقية والرايضيات البحتة الرايضيات

اذلي بدوره اعلن افتتاح وقائع املؤمتر ووحض رضوره توجه الساده احلضور واملاشاركني .د. رعد صاحل رئيس اللجنة التحضريية تاله أأ.م

عة للتوجه لتسجيل اسامهئم واس تالم الهوايت التعريفية والاطالع عىل تفاصيل القاعات واختصاصات البحوث املاشاركه، ومن مث الرجوع اىل القا

" لالس تاذ ادلكتور سلمي الكتيب من اجلامعة  Mathematics Between Culture and Realityعرض تقديم بعنوان " الرئيس يه حلضور 

 .01021 - 7011الاسالمية يف النجف الارشف من الساعة 

الساعة حىت ؤمتر، ه الباحثني للماشاركة يف جلسات املومن مث توجه الساده احلضور اىل القاعات حسب الاختصاص وكذكل الساد

ابلعرض التقديم يف  اليت انهتت يف متام الساعة السادسة مساءا   ناف اجللسات املسائيةئ الواحده حيث اكنت فرتة اسرتاحة الغداء، وبعدها مت اس ت 

د عبد العظمي محم النيوزلندي اجلنس يه الس تاذ ادلكتورل"  Some Algebraic Structures on Manifoldsالقاعة الرئيس ية ذي العنوان " 

 .من جامعة نزوى يف سلطنة عامن

عىل قاعات النادي الثقايف  3102-01-32املصادف  مخليساملؤمتر يف متام الساعة التاسعة من يوم االيوم الثاين من  افتتاح وقائع مت

"  ”Topological Complexity  “Application of Roboticsعرض تقديم بعنوان " ، ويف القاعة الرئيس ية بلرشكة نفط اجلنوب

 Properties of Reductions of Group Rationalالفرنيس اجلنس ية مياش يل جامبو، تاله العرض التقديم "  لالس تاذ ادلكتور

Numbers ردي، وبعد ذكل اسرتاحه حىت الساعة احلادية عرش والنصف، ومن مثة " لالس تاذ ادلكتور الايطايل اجلنس يه فراجنسكو ابابال

 حوث يف القاعات، واخريا اجللسه اخلتامية يف متام الساعة الرابعة.اكامل مناقاشة الب
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