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 غالب احمد حمود عبدهللاد.  :الكامل االسم
 ابن الهيثم-جامعة بغداد / كلية التربية 2008تاريخ اول تعيين ومكانه:

 مسلم الديانة:
 الرياضيات العام:التخصص 

 دكتوراه التخصص الدقيق:  
 المسار البحثي جبر الموديوالت

 قسم الرياضيات/ كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة/ جامعة بغداد عنوان العمل:
 07705363470 الهاتف النقال:

 galeb.ahmud3@gmail.com: البريد االلكتروني

 

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة العلميةالدرجة 

 2006 التربية/ابن الهيثم بغداد بكالوريوس

 2012 التربية/ابن الهيثم بغداد الماجستير

 2015 العلوم المختلطةكلية  بغداد هالدكتورا

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2008 كلية التربية /ابن الهيثم (معيد )مساعد باحث 1
 2015-2012 كلية التربية /ابن الهيثم مدرس مساعد-تدريسي 2



 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 2012-2008 بغداد كلية التربية /ابن الهيثم 1
 2015-2012 اجازة دراسية  كلية العلومبغداد/جامعة  2
 لحد االن-2015 بغداد كلية التربية /ابن الهيثم 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2014-2013 تفاضل وتكامل لكيمياءا 1
 2015-2014 جبر الحلقات الرياضيات 2
 2016- 2015 جبر الزمر الرياضيات 3
 2017-2016 تطبيقات الجبر الخطي الرياضيات 4
 2018-2017 جبر الحلقات الرياضيات 5
 2019-2018 جبر الحلقات الرياضيات 6
 

 فيها تلتي ااركوورش العمال العلميةوالندوات المؤتمرات خامسا: 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ابن -للعلوم الصرفة كلية التربية مؤتمر 1

 الدولي االول الهيثم

 جامعة بغداد
2017 

 بحث إلقاء –مشاركة  ابن الهيثم-للعلوم الصرفة كلية التربية

ندوة التصنيف الوطني للجامعات  2
 العراقية

2017 
 ابن الهيثم-كلية التربية

 جامعة بغداد

 بغداد
 حضور

 لحد االن -2015 كلية التربية /ابن الهيثم مدرس-تدريسي 3



 

 

 

 

وراة العمل السادسة لبحوث تخرج  3

 المرحلة الرابعة
2017 

 ابن الهيثم-كلية التربية

 جامعة بغداد

 بغداد

عضو اللجنة 

 التحضيرية

 

 االخرى األنشطة العلمية  سادسا: 

 (3سات العليا )اشراف طالب سمنار للدرا 
 (22اشراف على طلبة المرحلة الرابعة في قسم الرياضيات لبحوث التخرج )عدد  
 (1عضو مناقش لرسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا ) 
 2017ابن الهيثم الدولي االول للعام –مقيم علمي البحاث مؤتمر كلية التربية  
 (2018 -2017)  ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفةمقيم علمي لمجلة  

:اللجان العلمية المحليةعضوية سابعا:   

ابن -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2016 -2015 للدراسات االوليةعضو لجنة امتحانيه 
 الهيثم/ جامعة بغداد

ابن -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2017 -2016عضو لجنة امتحانيهللدراسات االولية  
 الهيثم/ جامعةبغداد

ابنالهيثم/ -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2017 -2016فيلجنة للدراسات العليا  عضو 
 جامعة بغداد

ابنالهيثم/ -قسم الرياضيات/ كلية التربية 2018 -2017عضو في لجنة للدراسات العليا  
 جامعة بغداد

 2017 -2016عضو في لجنة امتحانيه للدراسات العليا  
 2018 -2017عليا عضو في لجنة امتحانيه للدراسات ال 
 2017 -2016عضو لجنة إرشاد تربوي الفرعية  
 2017-2016عضو لجنة التصنيف الوطني لجودة الجامعات  
 20180-2017عضو لجنة مراقبة قاعات االمتحان التنافسي للعام  



 

 

 

 

 20180-2017عضو لجنة سمنار لطلبة الماجستير والدكتوراه  
 2017-2016عضو لجنة ورشة عمل بحوث التخرج  
 2017-2016عضو ارتباط بين تسجيل الكلية واللجنة االمتحانية لقسم الرياضيات  
ابن الهيثم الدولي -مؤتمر كلية التربية للعلوم الصرفةالخاصةب عضو لجنة تنسيقية 

 2017االول
 2019 -2018عضو لجنة إرشاد تربوي الفرعية  

 

 
 ال التخصص: المشروعات البحثية فى مجثامنا 

 السنة النشر محل أسم البحث ت
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Strongly (Comletely) Hollow Submodules I 

 

 

 

 

 

 

 

Ibn AL-Haitham Journal For Pure and 

Applied Science,(25)(3)393-403. 
2012 

2 
Strongly (Comletely) Hollow Submodules II 

Ibn AL-Haitham Journal For Pure and 

Applied Science,(26)(1)292-302. 
2012 

3 
Modules with⊛(⊛’or⊛’’) Condition 

The Bulletin of Society for 

Mathematical Services and 

Standards(4)12-21 
2012 

4 
2-Regular Modules 

Ibn AL-Haitham Journal For Pure and 

Applied Science(28)(2)184-192 
2015 

5 
t-REGULAR MODULES 

International Journal of Advanced 

Scientific and Technical 

Research(1)(6)128-137 
2016 

6 
ALMOST LIFITING MODULES 

International Journal of Mathematics 

Trend and Technology 

(IJMTT)(35)(3)177-186 
2016 



 

 

 

 

7 
2-Regular Modules II 

Ibn AL-Haitham Journal For Pure and 

Applied Science(28)(3)235-244 
2015 

8 PURE RICKART MODULES AND THEIR 

GENERALIZATION 

 International Journal of Mathematics 

Trend and Technology ( IJMTT) (30) 

(2) 82-95 
2016 

9 Dual Pure Rickart Modules and Their 

Generalization 

International Journal of Science and 

Research (IJSR)(6)(2)882-886 
2017 

10 
Goldie Pure Rickart Modules and Duality 

International Journal of Science and 

Research (IJSR)(6)(2)917-921 
2001 

 

 

الجوائزو شهادات التقدير، كتب الشكر: اتاسع   

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو اهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2010 كلية التربية ابن الهيثم عمادة تقديريةشهادة  1
 2017 رئيس جامعة بغدادمساعد  2017-5-31في  10077رقم شكر وتقدير  2
 2017 عميد كلية التربية ابن الهيثم 10/5/2017فيشكر وتقدير 3
 2016 رئيس الوزراء 23/10/2016شكر وتقدير  في  4

 2017 رئيس جامعة بغدادمساعد  2017-5-22في  3159رقم شكر وتقدير  5
 2016 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2016-12-14في  6064رقم شكر وتقدير  6
 2016 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2016-12-19في  6159رقم شكر وتقدير  7
 2017 مساعد رئيس جامعة بغداد 2018-1-17في  3157رقم شكر وتقدير  8
 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2016-1-2في 447رقم شكر وتقدير  9

 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-22في 596رقم شكر وتقدير  10
 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-4في 92رقم شكر وتقدير  11
 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-8في 158رقم شكر وتقدير  12
 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-9في 1083رقم شكر وتقدير  13
 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم شهادة تقديرية 14



 

 

 

 

 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-2-14في  1231رقم شكر وتقدير  15

 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-8في 158رقم شكر وتقدير  17

 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-11في 289رقم شكر وتقدير  18

 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-15في 361رقم شكر وتقدير  19

 2018 عميد كلية التربية ابن الهيثم 2018-1-22في 593رقم شكر وتقدير  20

 

 

 ال يوجد.أو المترجمة الكتب المؤلفة:ااراع 

 سنة النشر الكتابأسم  ت

  ال يوجد 1

 

 

 ات .ــعشر :اللغ حادي 

 العربية 

 االنكليزية 
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