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 انًؤهالد انعهًُخ 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 ثكبنىسَىس

 
 1996 انزشثُخ انقبدصُخجبيعخ 

 2000 انعهىو انًضزنصشَخانجبيعخ  انًبجضزُش

 انذكزىساه

 
 2013 انعهىو وانهنذصخ ثشَطبنُب/ يبنشضزشجبيعخ 

    أخشي

 

 

 

 

 

 االنقبة انعهًُخ

 

 

 

 

 

 

 انجحىس انعهًُخ 

 صنخ اننشش أصى انجحش  د

1 (with M. S. Abbas and S. A. Gataa): Pointwise nearly 

injective modules 

  

Al-Mustansiryah J. Sci., 12(4) (2001), 93-107. 

2001 

2 Nearly ker-injective modules 2002 

3 Pointwise ker-injective modules 2005 

  

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 30/12/2000 يذسس يضبعذ 1

 13/11/2003 يذسس 2

 13/11/2006 اصزبر يضبعذ 3

 19/09/2018 اصزبر 4



 

 

 

 

 

 

 

 

صنخ  أصى انجحش  د

 Principally pseudo injective modules 2006 4 اننشش

5 Nearly pseudo injective modules 2007 

6 Nearly PQ-injective modules 2008 

7 Purity relative to classes of finitely presented modules 2013 

8 
(with Mike Prest):  Almost dual pairs and definable classes of 

modules 

2015 

9 (with A. S. Tayyah):      SS-flat modules   2016 

10 
(with D. T. Abd Al-Kadhim):    Injective modules relative to a 

preradical 

2016 

11 (with A. S. Tayyah):     SS-injective modules and rings 2017 

12  On L-injective modules   2018 

13  A class of small injective modules  2018 

14 (with D. T. Abd Al-Kadhim):        – -injective modules 2019 

 

 

 

 و انكزت انًنهجُخ  انكزت انًؤنفخ أو انًزشجًخ

 صنخ اننشش أصى انكزبة د

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :انزٍ أششف عهُهب انشصبئم واالطبسَحعذد 

 العدد االشراف  ت

 - عبنٍ دثهىو 1

 2 يبجضزُش 2

 - دكزىساه 3

 

 

 انزٍ شبسك فُهب و وسط انعًم  انعهًُخواننذواد انًؤرًشاد 

        نوع املشاركة   االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة (  –حضور )

) حبث / بوسرت 

 حضور(

المــؤتمـــر العلمً الدولــــــــــً االول  1

 للعلــــــوم الصــرفـــــــــــــــة 

    مشارك  كلٌة التربٌة/ جامعة القادسٌة 2019

الرٌاضٌات ملكة ندوة علمٌة بعنوان ) 2

 (العلوم وخادمتها

كلٌة التربٌة/ قسم الرٌاضٌات/  2019

 جامعة القادسٌة

  حضور

)الرٌاضٌات ندوة علمٌة بعنوان  3

 التطبٌقٌة واثرها فً الحٌاة(

كلٌة التربٌة/ قسم الرٌاضٌات/  2018

 جامعة القادسٌة

  حضور

وسوق ندوة علمٌة بعنوان )الرٌاضٌات  4

 (العمل

 حضور كلٌة التربٌة/ جامعة القادسٌة 2018

بعض تطبٌقات ندوة علمٌة بعنوان ) 5

 (فً معالجة الصور الرٌاضٌات

 حضور جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة/ 2018

سبل ومستلزمات ندوة علمٌة بعنوان ) 6

 (النهوض بواقع الرٌاضٌات

    مشارك  كلٌة التربٌة/ جامعة القادسٌة 2017

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انهجبٌ انذائًُخ و انهجبٌ انًؤقزخ 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

1 
عضو المجلس الوطنً لتحسٌن جودة 

 المجموعة التربوٌةالتعلٌم لكلٌات 

 دائمٌة
االمر الوزاري ذو العدد حسب  

 22/6/2015فً  7/5/2192ق/

2 

عضو اللجنة العلمٌة فً قسم الرٌاضٌات/ 

 كلٌة التربٌة/ جامعة القادسٌة.

 

 دائمٌة

، 2015، 2014للسنوات:  

2016  ،2017 ،2018 ،

2019. 

3 

عضو اللجنة االمتحانٌة فً قسم 

 التربٌة/ جامعة القادسٌة.الرٌاضٌات/ كلٌة 

 

 دائمٌة

، 2015، 2014للسنوات:  

2016  ،2017 ،2018 ،

2019. 

4 
عضو لجنة الترقٌات العلمٌة فً كلٌة 

 التربٌة .

 2014 دائمٌة

5 
الرٌاضٌات  دولمبٌاعضو اللجنة العلمٌة أل

 االول للجامعات العراقٌة

 2019 مؤقتة

6 

اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً عضو 

الدولً االول للعلوم الصرفة فً كلٌة 

 التربٌة/ جامعة القادسٌة 

 2018 مؤقتة

)قسم   لجنة رصانة المجالت العلمٌةعضو  7

  الرٌاضٌات/ كلٌة التربٌة(

 2018 دائمٌة

ن مناقشة للعدٌد من رسائل اعضو لج 8

 فً جامعات الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه

 عراقٌة مختلفة.

 

 

 

 مؤقتة

، 2014،  2007للسنوات: 

2015 ،2016  ،2017 ،

2018 ،2019. 

عضو العدٌد من لجان االستالل لمعامالت  9

 ترقٌات علمٌة مختلفة.

 2018، 2017 مؤقتة



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشياألنشطخ انعهًُخ 

  نوع الـشاط 

علمً للعدٌد من البحوث العلمٌة لمجالت محلٌة وعالمٌة ومن  مقوم  اثحبس عهًُخ رقىَى 

 هذه المجالت ما ٌلً:

 Journal of AL-Qadisiyah for computer 

science and mathematics. 

 Journal of Kufa for Mathematics and 

Computer. 

 Journal of Al-Qadisiyah for pure science. 

 Albahir Journal. 

 AL-Muthanna Journal of Pure Science. 

 Journal of Iraqi Al-Khwarizmi (JIKhS). 

 (IOP science) Journal of Physics: 

Conference Series (JPCS). 

 

 الجمعٌات و كذلك قمت بمراجعة بحوث علمٌة مختلفة للعدٌد من

 المجالت العلمٌة العالمٌة الرصٌنة مثل:

 The American Mathematical Society's 

Mathematical Reviews database 

MathSciNet. 

 The Arab Journal of Mathematical 

Sciences. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًقشساد انذساصُخ انزً قًذ ثزذسَضهب

 بؽالورووس ماجستري )دكتوراه (  ت

 الحلقاتنظرٌة  نظرٌة المودٌوالت  1

 التفاضل والتكامل الجبر المجرد  2

 الحلقاتنظرٌة مواضٌع فً  الحاسبات  3

 نظرٌة المودٌوالت   4

 الحاسبات   5

 

  انًجبدساد انعهًُخ 

 رقىَى عهًٍ نهشصبئم واالطبسَح 
علمً للعدٌد من رسائل الماجستٌر ولجامعات عراقٌة  مقوم

 .مختلفة مثل جامعة بابل، جامعة الكوفة، جامعة ذي قار

  ثشاءاد االخزشاع 

  انزعبقذ يع يؤصضبد انذونخ 

 عضىَخ هُئخ رحشَش انًجالد انعهًُخ

عضو هٌئة تحرٌر مجلة القادسٌة للعلوم الصرفة حسب  -1

 .13/07/2017فً  1944االمر االداري 

عضو هٌئة تحرٌر مجلة القادسٌة لعلوم الحاسوب  -2

فً   4101والرٌاضٌات حسب االمر االداري 

19/12/2017. 

 عضو جمعٌة الخوارزمً العراقٌة عضىَخ انجًعُبد انعهًُخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًجبدساد و االعًبل انزطىعُخ 

 انضنخ  انًجبدسح او انعًم انزطىعٍ  د

   

 

 

 .كزت انشكش ، انجىائز  و شهبداد انزقذَش

 السـة اجلفة املاحنة الشؽر أو اجلائزة أو شفادة التؼدور كتاب ت

 

وعمداء كلٌات مختلفة لجامعات  القادسٌة جامعةمن كتب الشكر والتقدٌر من رئٌس  على العدٌد لتصح

 فً العراق. مختلفة

 

 

 

 انزٍ َجُذهب  : بد ــانهغ

 يحزشف(-يزىصظ-)يجزذيءانًضزىي  انهغخ  د 

 يحزشف عشثٍ 1

 يزىصظ انكهُزٌ 2

  اخشي  3

 


