
 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 
 

 

 ثائر َىنس غاوٌ انجثىرٌ:  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انررتُحانكهُـــــــــــــــح : 

  3881/  2/  8  : الد ــذارَخ انًُـ

 يرزوج  انحانح انزوجُح :

 انرخصص   : رَاضُاخ

 أسرار يساعذانهقة انعهًٍ :  

  ذذرَسٍ   : حــــــــــانىظُف

    كهُح انررتُح / قسى انرَاضُاخ  جايعح انقادسُح / :     عنىاٌ انعًم

 thar.younis@qu.edu.iq     : االنكررونٍ انرسًٍ انثرَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  2008-2007 مسؤول وحدة االحصاء / كلوة الرتبوة 1

  15/10/2018 – 15/11/2017 مقرر قسم الرياضوات 2

 

 انًؤهالخ انعهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 2005 الرتبوة جامعة القاددوة

 2010 الرتبوة ابن اهلوثم جامعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2015 الرتبوة اجلامعة ادلستنصرية

    أخرى

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًُح

 

 انثحىز انعهًُح

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1 Modules with the coclosed intersection property 

 
2017 

2 Essentially Quasi-Dedekind  Modules and Related Modules 

 
2017 

3 Modules with the SL-closed Intersection Property 

 
2014 

4 Modules with the Closed Sum Property 

 
2014 

5 Purely Quasi-Dedekind Modules And Purely Prime Modules  

 
2011 

6 Strongly Essentially Quasi-Dedekind Modules 

 
2012 

 

 

 

 

7 Essentially Prime Modules and Related Modules 

 
2011 

8 Small quasi-Dedekind modules 

 
2011 

9 On closed Rickart modules  

 
2016 

10 On closed dual Rickart modules 

 
2017 

11 Strongly Goldie Extending modules 

 
2016 

12 Endo SS-coprime Modules 

 
2016 

13 On Pure Multiplication Modules 

 
2016 

14 Essentially Quasi-Invertible submodules and Essentially Quasi-Dedekind 

Modules  
2011 

15 Closed Weak G-supplemented Modules 2018 

16 Strongly K-nonsingular Modules 2019 

17 Modules with the S-coclosed intersection property 

 
2019 

 

 تاروخ احلصول عؾى الؾؼب  الؾؼب العؾؿي  ت

 3/1/2011 مدرس مساعد 1

 11/11/2015 مدرس 2

 11/11/2012 استاذ مساعد 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انًنهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًررجًح

 دـة الـشر أدم الؽتاب ت

1 Some Generalizations of Quasi-Dedekind Modules 

 
2016 

 

 

 :انرٍ أشرف عهُها انرسائم واالطارَحعذد 

 العدد االذراف  ت

 ال توجد دبلوم عالي 1

 ال توجد ماجستري  2

 ال توجد دكتوراه 3

 

 انرٍ شارك فُها و ورش انعًم  انعهًُحواننذواخ انًؤذًراخ 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة جامعة القاددوة 2011 ادلؤمتر الدولي االول للرياضوات 1 ) حبث / بودرت حضور(

 مشاركة جامعة البصرة 2012 ادلؤمتر الدولي االول للرياضوات 2

 مشاركة جامعة بابل 2018 ادلؤمتر العلمي للعلوم الصرفة 3

ادلؤمتر الدولي الثاني للعلوم الصرفة  4

 و االنسانوة

 مشاركة جامعة موسان 2019

ادلؤمتر الدولي الثاني للعلوم الصرفة  5

 و االنسانوة

 مشاركة جامعة قم / ايران 2019

 ادلشاركة يف العديد من الندوات و ورش العمل اليت ال ميكنين ادراجها لكثرتها  6

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ   نوعفا   الؾجـة ت

 5/1/2012   في  11716 مؤقتة لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية 1

في    15142 دائموة القسملجنة المشاهدة و التطبيق في  2

في    15142 دائموة لجنة متابعة بحوث الخطة في القسم 3  25/11/2012

في    15142 دائموة لجنة ضمان الجودة و الملف التقويمي في القسم 4 25/11/2012

اللجنة التحضيرية للندوة العلمية الموسومة ) الرياضيات التطبيقية و اثرها في  5 25/11/2012

 الحياة(
في     16126 مؤقتة

3/23/3122 
  في  16700 مؤقتة  حدة الحاسبةلجنة صيانة كراسي مختبرات و 6

23/23/3122 
 21/3/3122في     1370 مؤقتة لجنة صيانة قاعات قسم الرياضيات 7

 12/3/2011 دائموة لجنة تطبيق المقررات 8

 7/5/2011في    47011 مؤقتة لجنة فحص الجودة  9
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االخرياألنشطح انعهًُح 

  نوع الـشاط 

ث عد ةعلميالث احباال العديد منتقييم    احباث علموة تقويم  ت عراقية اضافة اىل تقييم احبا ة يدمن عدة جامعا
ت علمية عراقية مل  .  تؤرمرا

  ادلبادرات العلموة 

  للردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًقرراخ انذراسُح انرً قًد ترذرَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 جرب احللقات   1

 جرب الزمر   2

 

 

 

 ادس الرياضوات   3

 اجلرب اخلطي   4

 بات لغري التخصصداحلا   5

 

 انًثادراخ و االعًال انرطىعُح 

 السـة  املبادرة او العؿل التطوعي  ت

 2138  فٍ قسى انرَاضُاخ كرج انقذونخًاسٍ يشرف نثطىنح انًرحىو انذكرىر عثذ انحًُذ انخزرجٍ  1

 2138  كرج انقذو فٍ قسى انرَاضُاخنخًاسٍ يشرف نثطىنح انًرحىو انذكرىر عثذ انحًُذ انخزرجٍ  2

 2138 كهرتائُاخ وحذج انحاسثح االنكررونُح فٍ كهُح انررتُحعضى انهجنح انرطىعُح نرصهُح كراسٍ و  3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كرة انشكر ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَر

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2138 عمادة كلية التربية شكر /اللجنة المشرفة لندوة قسم الرياضيات 1

 2138 عمادة كلية التربية / شكرعضو لجنة تهيئة القاعات-االولالمؤتمر العلمي الدولي  2

 2138 مجلة القادسية لعلوم الحاسوب و الرياضيات / شكرتقييم بحث 3

 2138 عمادة كلية التربية / شكرمقيم بحوث محور الرياضيات للمؤتمر الدولي االول 4

 2138 عمادة كلية التربية / شكرمنح لقب علمي / استاذ مساعد 5

 التي ال يمكنني ادراجها لكثرتها. العديد من الشهادات التقديرية داخل وخارج الجامعة  6

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 حمرتف(-متودط-)مبتدىءاملستوى  الؾغة ت

 حمرتف عربي 1

 متودط انكلوزي 2

  اخرى 3

 


