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           (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ماجد محمد عبد. د :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  قسم الرياضيات/ كلية التربية للعلوم الصرفة  ـ  االنبارجامعة : العمل 

 مدرس  :الدرجة العلمية      ات          الرياضي : التخصص  

 الغزالية -بغداد  –العراق   :العنوان البريدي  
 56052090870    :نقال   

   com.com.ymail@ukm_m_m  : يالبريد االكترون

  

 :معلومات شخصية  .2
 عراقية: سية ـالجن                 الحبانية -االنبار : والدة ــمكان ال   
 :جواز سفر                      1/1/1277:  خ الوالدة ــتاري   
 3: عدد األطفال                           متزوج:  الحالة االجتماعية   

 :المؤهالت العلمية : ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الكلية الجامــعة القسم الشهادة

 –التربية  بغداد  الرياضيات البكالوريوس
 ابن الهيثم

 1191 العراق

 –التربية  بغداد الرياضيات  الماجستير 
 ابن الهيثم

 1111 العراق

الجامعة  الرياضيات  الدكتوراه
الوطنية 
 الماليزية

 العلوم
 والتكنلوجيا

 ماليزيا

2112 

  ان رسالة الماجستيرعنو:       

 

Some Rings with Embbedebility property. 

     
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

  

mailto:m_m_ukm@ymail.com.com
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SOME GENERALISATIONS OF SUPPLEMENTED MODULE 

RELATED TO LENGTH PROPERTY. 

  

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 –جامعـــــــة االنبـــــــار  تدريسي
 ناتالتربية للبكلية 

 تدريسي 2991 -2991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال تدريسي جامع
كلية  – المستنصرية

  االساسية التربية

 تدريسي 1991 1991

المعهد العالي للمهم  تدريسي
 ليبيا -الشاملة 

 تدريسي 2002 1991

 -جامعة قار يونس  تدريسي
 ليبيا

 تدريسي 2009 2002

 –جامعـــــــة االنبـــــــار  تدريسي
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي

 الصرفة

 تدريسي 2011 2009

 
 

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 رياضيات اولى اسس رياضيات

 رياضيات اولى تفاضل وتكامل

 رياضيات ثانية تفاضل وتكامل متقدم

 اترياضي ثالثة تحليل رياضي

 رياضيات الثالث الجبر المجرد
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 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
  

     
 
 
 :تقييم البحوث. 4

 . عدة بحوث لمجلة جامعة االنبار     
 
 
 
 : االهتمامات البحثية . 2

Abstract Algebra ( Module Theore)- Functional Analysis- Real analysis-

Complex analysis- Fuzzy Algebra- Topology.    
 
 

 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
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تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

AIP Conference 

Proceedings1711 
Universiti Kebangsaan 

Malaysia 2013  القاء
 بحث

AIP Conference 

Proceedings 1102 
Universiti Kebangsaan 

Malaysia 2014  القاء
 بحث

كلية التربية الجامعة  23المؤتمر العلمي التخصصي 
 المستنصرية

القاء  2112
 بحث

    
    
    
    
    
    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 1. Abed, M. M & Ghafur, 

A. 2014. Some 

properties of weak-⊕-

supplemented Module. 

92(3): 371-372.  

International Journal of 

Pure and Applied 

Mathematics 9512 منشور 

2. Abed, M. M & Ghafur, 

A.. Principally 

supplemented module 

and lifting property  

International Journal of 

Physical Sciences. 2 

 2013 منشور .911-912 :(19)

3. Abed, M. M & Ghafur, 

A.. Generalization of 

completely-⊕-

supplemented module.  

American Journal of 

Mathematics and 

Statistics 3(4) : 249-

272. 
 2013 منشور

2- . Abed, M. M & 

Ghafur,On some 

properties of  hollow 

and hollow dimension 

Pure and applied 

mathematics journal 

9(0)107-171 

 2013 منشور
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modules 

0- Abed, M. M & Ghafur, 

generalization of -⊕-

supplemented module  

Advanced theoritical 

and applied 

mathematics 0(9)80-26 
 2013 منشور

7- Abed, M. M & Ghafur, 

Amply supplemented 

module over 

commutative rings  

Orianted journal of 

scientific research 9(9) 

80-26  
 2013 منشور

6- Abed, M. M & Ghafur, 

generalization of 

supplemented module  

International journal of 

algebra 7(92-89) 

1281-1221 

 2012 منشور

0- Abed, M. M & Ghafur, 

generalization of 

completely -⊕-

supplemented module 

American journal of 

mathematics and 

sttistics 8(2) : 922-909 
 2013 منشور

2- - Abed, M. M & 

Ghafur, on 

generalization of red D  

module 

Fareast journal of 

mathematical science 

2(22):221-050 
 2011 منشور

    
 :الكتب المنشورة  : ثامنا 

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 :عضوية اللجان : تاسعا 
 ى مستوى القسمعل على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة رةاسم الدو 

Latex Workshop on 20th 

Organized by: Centre for 

Modelling and Data 

Analysis (DELTA)  

School of mathematical 

sciences Faculty of 

Science and Technology 

Universisti Kebangsaan 

Malaysia. 

November 2012 

   
   
   
   
   
   

 

  

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..22

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 11  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 7102 العراق رئيس جامعة االنبار شهادة تقديرية
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      /  /       ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 ت عامةكتابا
 

 

 قراءات عامة
 .متابعة النشريات العلمية عبر االنترنيت

 

 أنشطة أخرى
 .التواصل عبر االنترنيت

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 MS.Office , Matlab , latex تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنجليزية ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


