
 السيرة الذاتية

 

 مقداد قيس حسين علي االسم الرباعي :

 31/5/1975تاريخ الوالدة :

 2009 /  4   / 16 تاريخ الحصول عليها :                                        ماجستيرالشهادة : 

 صرفة : التخصص الدقيق                              رياضيات:  التخصص العام  

 2018  / 1  /   19تاريخ الحصول عليه                                       مدرساللقب العلمي :    

 سنوات 9عدد السنوات في التعليم العالي :

 التوجد عدد السنوات خارج التعليم العالي :

 mukdadqaess2016@yahoo.comالبريد االلكتروني :

 1999تاريخ الحصول عليه :                 كلية العلوم /جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس :  

 2009: تاريخ الحصول عليه كلية العلوم                /بغداد    جامعة  الجهة المانحة لشهادة الماجستير :

 تاريخ الحصول عليه                             الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :   

 االعمارية واالسفاطية مع مجاميع وتقاطعات المقاسات الجزئية عنوان رسالة الماجستير :

 عنوان اطروحة الدكتوراه :

  -:الوظائف التي شغلها  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت

كلية التربية /جامعة ديالى  تدريسي  
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 ولحد االن  19/1/2012

    

    

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

الجهة ) الجامعة / الكلية /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

كلية التربية /جامعة ديالى  

 قسم الحاسبات /للعلوم الصرفة

  ولحد االن  19/1/2012

    

    

 

 



 

 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم  الكلية  الجامعة ت

      

      

      

 

 االشراف على رسائل الماجستير و اطاريح الدكتوراه -

عنوان الرسالة  القسم  الكلية  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

 

 المؤتمرات و الندوات العلمية التي شارك فيها  -

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعقاد العنوان ت

     

     

     

 

 الدورات التي شارك فيها و التي اقامها  -

 السنة  مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2017 مركز التطوير والتعليم المستمر طرائق التدريس الحديثة 1

المكتب االستشاري لنظم  لغة انكليزيةكفاءة  2
جامعة  –الحاسبات والمعلومات 

 بغداد

2018 

المكتب االستشاري لنظم  كفاءة حاسبات 3
جامعة  –الحاسبات والمعلومات 

 بغداد

2018 

المكتب االستشاري لنظم  كفاءة لغة انكليزية 4
جامعة  –الحاسبات والمعلومات 

 بغداد

2020 

المكتب االستشاري لنظم  كفاءة حاسبات 5
جامعة  –الحاسبات والمعلومات 

 بغداد

2020 
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 فيه
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1 Journal of 
physics 

 Essentially 
semismall 

Quasi 
Dedekind 
module 

relative to a 
module 

 2018 

2 Journal of Adv 
Research IN 
dynamecial 
and Control 
systewms 

 Essentially 
Small Quasi 

Dedekind 
modules and 

Essentially 
Small Prime 

Vol.1 2019 

3  Material 
Science and 
Engineering 

 Essentially 
Small Quasi 

Dedekind 
modules and 
Anti-hophian 

modules 

571 2019 

4 Revista Aus  Semi hollow 
lifting 

modules 

26 2019 

5 Journal of 
Discrete 

Mathematical 
Sciences and 

Crypotography 

 Essentially 
Semimall 

Quasi 
Dedekind 

modules and 
Semismall 
Polyform 
modules 

 2020 

6 Journal of 
Discrete 

Mathematical 
Sciences and 

Crypotography 

 Semismall 
Compresible 

and Semismall 
Retractable 

modules 

 2020 

7  Material 
Science and 
Engineering 

 Direct sum 
and 

projectivity of 
Semi hollow 

lifting 

 2020 



modules 

      

 

 عضوية الهيئات و الجمعيات  العلمية المحلية و الدولية -

ما زال عضواً /  تاريخ االنتساب   دولية -محلية  اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

 كتب شكر( –شهادات تقديرية  –ابداعات او نشاطات حصل فيها على ) جوائز  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل عليه 
شهادات  –)جوائز 

كتب  –تقديرية 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

      

      

      

 

 التأليف و الترجمة  -

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر  دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجية

      

      

      

 

 اللغات التي يجيدها  -

 اللغة العربية-1

 اللغة االنكليزية -2

 المساهمات في خدمة المجتمع  -

1- 

2- 


