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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  مصلح خزيم مكحول . د   :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 
 :وانــنـعـال.1 

  قسم الرياضيات / كلية التربية للعلوم الصرفة   ـ  االنبارجامعة : العمل  
 استاذ مساعد    :الدرجة العلمية          جبر حديث /  رياضيات  :التخصص   

 قسم الرياضيات –كلية التربية للعلوم الصرفة  –جامعة االنبار  :العنوان البريدي  
 نقال : 

 يالبريد االكترون  :...................com .yahoo@musllehkm ....................... 

 :معلومات شخصية  .2
  عراقي   : سية ـالجن                 االنبار / حديثة  : والدة ــمكان ال   
 : جواز سفر                       2591 :  خ الوالدة ــتاري   
                                     /   : عدد األطفال                          متزوج  : الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1791 العراق المستنصرية البكالوريوس
 1711 العراق بغداد الماجستير 

 1717 بريطانيا ويلز هالدكتورا
  الة الماجستيران رسعنو:       

 

On ohm  properly for Commutative  rings and  generali  

zaticons 

    
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 

Real  projective  representation  of  weys  groups  
        

 

mailto:...................%20musllehkm@yahoo.com%20.....................................
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مدرس مساعد الجامع
 المستنصرية

1711 1717  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مدرس الجامع
 المستنصرية

1717 1771  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  استاذ مساعد الجامع
 المستنصرية

1771 2222  

اســـــــتاذ مســـــــاعد و 
 رئيس قسم

جامعــــــــــــة ح ــــــــــــر 
 اليمن  -موت

2222 2229  

ع ـــــــــو المجلـــــــــس 
 االكاديمي 

جامعــــــــــــة ح ــــــــــــر 
 اليمن  -موت

2221 2212  

د و اســـــــتاذ مســـــــاع
 رئيس قسم

  لحد االن 2211 جامعة االنبار

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 الريا يات   نظرية الزمر

 الريا يات  نظرية الحلقات
 الريا يات  الجبر الخطي

 الريا يات  الريا ي التحليل

 الريا يات  التحليل العقدي
 الريا يات  التفا ل والتكامل المتقدم

 الريا يات  التبولوجيا
 الريا يات  اسس الريا ايات
 الريا يات  الهندسة التحليلية
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 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة
 الريا يات  يالتنظرية التمث

 الريا يات  نظرية الموديالت
 الريا يات  نظرية الحلقات
 الريا يات  نظرية الزمر

 الريا يات  الجبر الهمولوجي
   
   
   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
 االشراف على ست رسائل ماجستير في الجامعة المستنصرية  

     
 
 
 :م البحوثتقيي. 4
     تم تقييم عدد كبير من البحوث وبحوث الترقيات العلمية داخل وخارج العراق 
 
 
 
 : االهتمامات البحثية . 1
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 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

  1711 بريطانيا –ويلز  مؤتمر كريكاتوك
المؤتمر الخاص بجبور كليفورد 

 في الفيزياء والريا يات
  1717 فرنسا  –موتيتلير 

  1772 الجامعة المستنصرية المؤتمر العلمي لكلية التربية 
  1771 الجامعة المستنصرية المؤتمر العلمي لكلية التربية
  1771 الجامعة المستنصرية المؤتمر العلمي لكلية التربية

  1779 الجامعة المستنصرية العلمي لكلية التربية المؤتمر
  1771 الجامعة المستنصرية المؤتمر العلمي لكلية التربية
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 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Real projective 

representations of Clifford 

algebras and symmetric 

groups 

J. London Math 
 1991 منشور

Real projective 

representations of Clifford 

algebras and Reflection 

groups, in proceeding of 

conference on Clifford 

algebras and their 

applications to mathematical 

physics  Montpellier 

France 

 1991 منشور

Real projective 

representations of 

exceptional Weyl groups 

.Coll.Education. (1) 
 1991 منشور

Real spin charaters of the 

direct sum and direct 

product 

J. Iraqi society of physics 

and mathematics 1991 منشور 

Further Real projective 

representations of Weyl 

groups W (Dn) 

J. Coll of Education 
  

Basic real spin characters of 

Weyl subgroups of taype An 
In proceeding of 

conference of college 

education 
 1991 

Basic real spin characters of 

Weyl subgroups of taype 

Cn, In proceeding of 

conference of college 

education 

Weyl Univ.  

 1999 منشور

Real projective of 

representations of 

weylgroups 

Weyl Univ.  
 1999 منشور

On the real spin characters 

of the direct. Sum and the 

direct product of the 

orthogonal matrices (I) 

J. of Babylon University 
 1222 منشور

On the character tables of 

the symmetric groups Sn 
J. of Education Al-

Mustansiryah Univ. 1221 منشور 

On the real spin characters 

of the direct. Sum and the 

direct product of the 

orthogonal matrices (II) 

 J. of 

Coll. Of Education 1221 منشور 
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 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   

 :ع وية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة العلمية المكتب االستشاري 
 اللجنة االمتحانية لجنة صندوق التعليم العالي 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 دهاتاريخ انعقا مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   
   
   
   
   

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

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

  

                                      /  /       ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 امةكتابات ع
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنجليزية ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


