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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 موسى المحمدي  مثنى عبد الواحد محمود. د :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :ـوانـالـعـن.1 
  قسم الرياضيات / كلية التربية للعلوم الصرفة  ـ  االنبارجامعة : العمل 
 مودوالت/ جبر : التخصص الدقيق     الرياضيات   :العام تخصصال      

 2/11/2111: تاريخ الحصول عليه  استاذ مساعد  :اللقب العلمي  

  جامعة االنبار : الجهة المانحة للقب 

 قسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة  –جامعة االنبار  –االنبار   :العنوان البريدي    
 97097882070  : نقال   

 يالبريد االكترون  :...................com .yahoo@maho_a_m .................... 

 :معلومات شخصية  .2
 عراقية    : سية ـالجن                      الفلوجة   : والدة ــمكان ال   
 عراقي    : جواز سفر                      9090 :  خ الوالدة ــتاري   
    8  : عدد األطفال                    متزوج    الحالة االجتماعية   

 الفلوجة  – 6818811661  -  108168: رقم الجنسية وتاريخ االصدار ومكانه 

 بغداد  – 8790 – 217921:   وتاريخ االصدار ومكانه شهادة الجنسيةرقم 
 الفلوجة مكتب التوحيد  -1688 – 2281816:   وتاريخ االصدار ومكانه  بطاقة السكن رقم 
 الفوجة  – 8116811681  - 888811:  وتاريخ االصدار ومكانه البطاقة الغذائية رقم 
 بغداد  – G1088768 – 1667: وتاريخ االصدار ومكانه  الجواز رقم 

 :المؤهالت العلمية : ثانيا  
تاريخ الحصول  القسم  الكلية  الــدولة الجامــعة شهادةالــ

 عليها
 1891 الرياضيات  التربية العراق السليمانية  البكالوريوس
جامعة كيف  الماجستير 

 الحكومية
الجبر والمنطق  الرياضيات اوكرانيا

 الرياضي
1898 

 1881الجبر والمنطق  لرياضياتا اوكرانياجامعة كيف  هالدكتورا

 

mailto:...................%20m_a_maho@yahoo.com%20....................
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 الرياضي الحكومية
  (9020)جبر لي ذو اتجاهين       :ان رسالة الماجستيرعنو 
 ( 1881 )المودوالت الحرة الملتوية على الحلقات النتروفية :هعنوان أطروحة الدكتورا  
 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 لىإ من

  1891 1892 (اربيل)جامعة صالح الدين  مساعد باحث
مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و  وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة 

 المعلومات 
  1891 1891 (اربيل)جامعة صالح الدين 

  1881 1881 العلوم  -جامعة االنبار تدريسي
  1881 1881 التربية  –االنبار  تدريسي

  1889 1881 التربية  –االنبار  مقرر قسم 
 رئيس قسم الرياضيات  2111 1889 حجة -اء نعجامعة ص رئيس قسم
 رئيس قسم الرياضيات  2111 2111 صعدة -اءنعجامعة ص رئيس قسم 
 رئيس قسم الرياضيات  2111 2111 جامعة االنبار رئيس قسم
  2112 2111 العلوم الصرفة  –االنبار  تدريسي 

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 (:البكالوريوس)الدراسات االولية في دتدريس الموا. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
+ تفاضل وتكامل + تحليل عقدي 

 معادالت تفاضلية + جبر خطي 
 –قسم الكيمياء+ قسم الفيزياء   1881 – 1881

 جامعة االنبار –كلية العلوم 
+ تبولوجيا عقدي + بحوث عمليات 

 تحليل رياضي
 كلية التربية –ياضيات قسم الر   1881 – 1881

 جامعة االنبار
 تبولوجيا عقدي+ بحوث عمليات 
+ تحليل رياضي + تحليل عددي 

جبر + جبر خطي  + احتمالية 
 حلقات 

 كلية التربية –قسم الرياضيات   1889 – 1881
 جامعة االنبار 

جبر + جبر خطي + جبر حلقات 
نحليل + تفاضل وتكامل + زمر 

تبولوجيا  +تحليل عقدي + رياضي 

 جامعة صفاء –قسم الرياضيات   2111 – 1889
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+ تحليل حقيقي + تحليل عددي + 
 اسس رياضيات
+ بحوث عمليات + جبر خطي 

 نظرية الزمر+ نظرية البيانات 
 كلية التربية –قسم الرياضيات  2111 - 2111

 االنبار / للعلوم الصرفة
 العلوم الصرفة –اضيات قسم الري 2112-2111 بحوث عمليات  –نظرية الزمر 

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 الثاني+ االول  الرياضيات المتقدمة
2111 - 2111 

 كلية الزراعة – قسم التربية

 كلية الزراعة / قسم التربية  الرياضيات
 والعلوم النفسية

 (طرائق تدريس الرياضيات)
 كلية التربية للعلوم االنسانية

 كلية الزراعة –قسم التربية  2112-2111 الرياضيات المتقدمة
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 1
 ال يوجد  
 :تقييم البحوث. 1

 تقييم بحوث في مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة
 تقييم بحوث ترقية في جامعة تكريت

 كلية التربية االساسية  –رقية في جامعة االنبار تقييم بحوث ت
 : االهتمامات البحثية . 1

 االحصاء الرياضي - تحليل عقدي  -(   مودوالت  –زمر  –خلقات ) الجبر 
 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

للعلوم  االنبارمؤتمر جامعة 
 كلية العلوم  – الصرفة

   االنبارجامعة 
 عضو لجنة  2118
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 مشاركة 2111 جامعة بابل   -بابل  مؤتمر جامعة بابل للعلوم الصرفة
مؤتمر جامعة تكريت للعلوم 

 الصرفة
 جامعة تكريت

 عضو لجنة 2111

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Isomorphic On 

Symmetric Group  S1 

 2111 منشور مؤتمر بابل

/ مؤتمر كلية التربية الثاني  الزمر الموجهة والحسابات عليها
 االنبار

 1881 منشور

The Progective Special 

Linear Group (PSL) 
العلوم الصرفة  –جامعة االنبار 

 2118 منشور 1العدد  1المجلد 

Some Properties of Man 

SubGroups 
العلوم الصرفة  –جامعة االنبار 

 1العدد  1المجلد 
 2111 منشور

    
 :الكتب المنشورة  : ثامنا 

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
 2111 اء للنشرنعمكتب جامعة ص ( 2,  1) الجبر الخطي 
  غير منشور  نظرية الزمر 

   
 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية عةعلى مستوى الجام
عضو لجنة التحرير مجلة جامعة 

 االنبار للعلوم الصرفة
 عضو اللجنة العلمية رئيس لجنة المشتريات

 االمتحانية لجان  
 لجان استالل   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1882 تربية الفلوجة   -الفلوجة  علمين دورة تاهيل الم
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 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2119 جامعة االنبار الدورة التربوية
 1882 (منظمة اليونسكو)جامعة كييف  خبرة النظم والذكاء االصطناعي 

 1891 ات بغدادالمركز القومي للحاسب دورة البرامج الجاهزة 
 1891 المركز القومي للحاسبات بغداد دورة تنصيب البرامج 

 1891 المركز القومي للحاسبات بغداد سوبر كومبيوتردورة تنسيق المعلومات 
 1891 المركز القومي للحاسبات بغداد سوبر كومبيوتردورة ادخال المعلومات 

 1882 جامعة االنبار دورة تاهيل طرق التدريس 
   

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

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

  

                                    2102  / 3 /    22    ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 والشعر والنثر  والفقهيةقراءة الكتب التأريخية واالسالمية 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 برامج اخرى+ جميع برامج االوفيس  تطبيقات الحاسوب

 . واالنجليزية   اللغة الروسية ات األجنبيةــــاللغ

 ير والتصوالزخرفة والرسم المتناظر  اتـــــــــــوايــاله


