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 لذكتور نزار حمذون شكرا لألستار السيرج العلميح
  

 المعلوماخ الشخصيح: -1
 

 د. َسار حًذٌٔ شكرأ.االسى:                            

 1841يحم ٔرأريخ انٕالدح:             انعراق/انًٕصم/

  أطفبل أرثعخٔنذيّ  انحبنخ االجزًبعيخ:                يزسٔج
 عراقي             انجُسيخ:             

 انهقت انعهًي:                     أسزبر
 جبيعخ نُذٌ–ريبضيبد  اِانشٓبدح:                          دكزٕر

            ٕصمجبيعخ انً -عًيذ كهيخ عهٕو انحبسٕة ٔانريبضيبد  نعُٕاٌ انحبني:                ا
 

 المؤهالخ العلميح:-2          
  

 1861  -جبيعخ انًٕصم -كهيخ انعهٕو                                        ٕريٕشثكبن     
   1863  -جبيعخ ثغذاد-كهيخ انعهٕو                           يبجسزير     
 1871 -جبيعخ نُذٌ-King’s College                                  دكزٕراِ     

 : اإلداريحالوظائف -3     
 جبيعخ انًٕصم -كهيخ انزرثيخ -يقرر قسى انفيسيبء ٔ انريبضيبد          1866-1868     

 جبيعخ انًٕصم -كهيخ انزرثيخ - بديقرر قسى انريبضي        1871-1875     

 جبيعخ انًٕصم-كهيخ انزرثيخ -رئيس قسى انريبضيبد       1876-1884     

 جبيعخ انًٕصم-كهيخ انزرثيخ - دبرئيس قسى انريبضي         1886-1222    

       جبيعخ  -ٔانريبضيبد  كهيخ عهٕو انحبسجبد -درئيس قسى انريبضيب        1222-1222    

 مانًٕص
جبيعخ انًٕصم-عًيذ كهيخ عهٕو انحبسجبد ٔانريبضيبد     2004  -1222     

    

                         االردٌ-و انًبنيخجبيعخ انعهٕ-عًيذ كهيخ ركُهٕجيب انًعهٕيبد          1211- 1224

     

 جامعح الموصل –كليح الترتيح  –الرياضياخ أستار                 2111-2112

 جامعح الموصل -االن         عميذ كليح علوم الحاسوب والرياضياخ– 3-9-2112 

    

 النشاطاخ العلميح والثقافيح: -4

 خ انعراقيخ نهفيسيبء ٔانريبضيبد/فرع َيُٕٖ.ييٍ سر انجًعيأ     1873-1874    

 َبئت رئيس انجًعيخ انعراقيخ نهفيسيبء ٔانريبضيبد/فرع َيُٕٖ.        1874-1877    

 رئيس انجًعيخ انعراقيخ نهفيسيبء ٔانريبضيبد/فرع َيُٕٖ.        1877-1881    
 عضٕ نجُخ رطٕير انريبضيبد في انعراق.       1876-1222    
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               انًٕصم  جبيعخ-عضٕ ْيئخ رحرير يجهخ انزرثيخ ٔانعهى    1881-1885    
                                                                  

          عضٕ ْيئخ رحرير يجهخ انرافذيٍ نعهٕو انحبسجبد               1221-1223  

 بدٔانريبضي                            
-1223    انًٕصم-عضٕ انٓيئخ االسزشبريخ نكهيخ انحذثبء انجبيعخ      1222-1224
                 كهيخ عهٕو انحبسجبد -رئيس نجُخ انزرقيبد انعهًيخ       1224 - 1223

 ٔانريبضيبد.                           
 د ٔانريبضيبد.رئيس ْيئخ رحرير يجهخ انرافذيٍ نعهٕو انحبسجب    1223-1224   

 
 
 الخثراخ العلميح :-5

 ثغذاد.-يحبضر في يعٓذ انزكُٕنٕجيب        1861-1868   
 انًٕصم.-يحبضر في انًعٓذ انفُي       1863-1865   
        جبيعخ   -كهيخ انزرثيخ-يذرش يسبعذ في قسى انفيسيبء ٔانريبضيبد       1865-1867   

 انًٕصم
 جبيعخ نُذٌ.-في كهيخ كُكسيحبضر        1868-1871   
 جبيعخ انًٕصم.-كهيخ انزرثيخ-يذرش انريبضيبد       1871-1876   
 جبيعخ انًٕصم.-كهيخ انزرثيخ-أسزبر يسبعذ       1876-1222   
 عخ انًٕصمجبي-كهيخ عهٕو انحبسجبد ٔانريبضيبد–أسزبر        1222-1224   

 االردٌ -ٔانًصرف    عهٕو انًبنيخانعرثيخ نه األكبديًيخ-أسزبر           1211      2005- 
 جبيعخ انًٕصم -كهيخ انزرثيخ -االٌ        اسزبر انريبضيبد -1211   

 

 أطروحتي الماجستير والذكتوراه للذكتور نزار حمذون: -5

       انًبجسزير/جبيعخ ثغذاد   

On V-rings 

 
 انذكزٕراِ /جبيعخ نُذٌ

Symmetric two-two correspondences their classification and canonical 

forms. 

 

 :المؤتمراخ العلميح والذوراخ التذريثيح -6
    

 1871-نُذٌ-انًؤرًر انعبنًي في انُٓذسخ انججريخ 

 (.1871-1868)-جبيعخ نُذٌ-انحهقبد انذراسيخ في انُٓذسخ انججريخ 

 .1882-جبيعخ فٕررسٕاف-دٔرح رذريجيخ في ثٕنُذا 

 .1881األردٌ -جبيعخ انيريٕك-كهيخ رأْيم انًعهًيٍ انعبنيخ-اطالعإنقبء يحبضراد ٔ 

        حضٕر عشراد انًؤرًراد انعهًيخ انًحهيخ انزي رقيًٓب انجبيعبد انعراقيخ ٔ انجًعيخ  

 انعراقيخ نهفيسيبء ٔانريبضيبد.     
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 .1887-جبيعخ حضريٕد نهعهٕو ٔانزكُٕنٕجيب-أسزبر زائر 

 .1888-هعهٕو ٔانزكُٕنٕجيبجبيعخ حضريٕد ن-أسزبر زائر 

 .1222-انفصم انصيفي-عًبٌ-األردٌ-جبيعخ انعهٕو انزطجيقيخ-أسزبر زائر 

 1223 -فرَسب  -جبيعخ ثبريس ٔجبيعخ يرسيهيب -زائر أسزبر 
 

 : الخثراخ التذريسيح– 8

 :الذراساخ األوليح-أ 

انجريجخ , كبيمٔانز م, انزفبضانًُفصهخ دانريبضيب , ثحٕس انعًهيبد انججر, انججر انخطي,
 َظريخ انًجًٕعبد,انريبضيبد انًُزٓيخ. انزحهيم انريبضي,خطيخ, انزٕثٕنٕجي, انزحهيم انًركت,ان
 
 

 : الذراساخ العليا-ب

 َظريخ انسير , َظريخ انحهقبد , انُٓذسخ انججريخ , َظريخ انًٕديٕالد , ججرني.    

 : األشراف على الرسائل العلميح-جـ

 :الماجستير-أ    

 عشر رسبنخ يبجسزير ْي: سجعخأشرفذ عهٗ     
 

1- On Symmetric two-two-correspondences (1988). 

2- On Von Neumann regular rings (1990). 

3- On P-injective modules (1991). 

4- On π-regular rings (1996). 

5- On YJ-injective modules (1998). 

6- On PV-rings (1998). 

7- On P.P. rings (1999). 

8- On Weakly regular rings (2000). 

9- Regular rings with stable range one (2001). 

10- On generalized simple flat rings (2001). 

11- On dual rings (2002).   

12- On periodic rings (2002). 

13- On generalized PF-rings (2002). 

14- S-weakly rings (2000). 

15- Singular rings (2003). 

16- On Kasch rings (2003). 

17- Idempotent elements (2005). 

 :الذكتوراه-ب

 اطبريح دكزٕراِ خًسخأشرفذ عهٗ     
1- Pure ideals and pure submodules (2000). 

2- On strongly π-regular rings (2000). 

3- On YJ-injectivity (2003). 
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4- Regularity and π-regularity (2003). 

5- The spectrum of regular rings (2004)  

 
النشرياخ  :                                                                 -9  

       
 :الكتة - أ

 )رأنيف(.  1874-يطجعخ انشرق انجذيذ-َظريخ األنعبة        -1    
 )رأنيف(. 1877-خ انًٕصميطجعخ جبيع -انججر انخطي         -1    
 )ررجًخ(. 1877-يطجعخ جبيعخ انًٕصم -يسبئم انقيى انحذٔديخ  -2    

 

 :الثحوث المنشورج والمقثولح للنشر -ب   

1- Commutativity of irreducible symmetric two-two correspondences 

which have the same branch points. 

 .187491د انعذد يُشٕر في انًجهخ انعرثيخ نهريبضيب

 
2- Representation of homographies by points of S3 . 

 . 187496يُشٕر في انًجهخ انعرثيخ نهريبضيبد ,انعذد 
3-Conics related by triangles . 

 187797يُشٕر في انًجهخ انعرثيخ نهريبضيبد انعذد 

4-Commutativity of compounded symmetric two-two correspondences. 

 187798يُشٕر في انًجهخ انعرثيخ نهريبضيبد, انعذد 
6- On Involuntary correspondences. 

 1878 -جبيعخ انًٕصم-يُشٕر في يجهخ انزرثيخ ٔانعهى
6- On VonNeumann regular. 

 1882912جبيعخ انًٕصم,انعذد,-يُشٕر في يجهخ انزرثيخ ٔانعهى

7- On P-injective modules. 

 1883915جبيعخ انًٕصم,انعذد,-نزرثيخ ٔانعهىيُشٕر في يجهخ ا
8- The extension of commutative symmetric to two-two correspondence. 

 1882-2يُشٕر في يجهخ انجًعيخ انعراقيخ نهفيسيبء ٔانريبضيبد,انعذد 
9- On D-regular rings . 

 1883916جبيعخ انًٕصم,انعذد,-يُشٕر في يجهخ انزرثيخ ٔانعهى
10- On π-regular rings 

 .الووصل جاهعة -والعلن التربية  هجلة في للنشر هقبول

11- On semi regular rings  

 . 1883911 العدد9  الووصل جاهعة-والعلن التربية هجلة في هنشور

12- On ERT-rings and regular rings 

 . 1887921 العدد9 الووصل جاهعة-والعلن التربية هجلة في هنشور

13- On semi-regular ring with semi regular prime factor rings. 

 .الووصل جاهعة-والعلن التربية هجلة في للنشر هقبول

14- On semi- π-regular rings 

 . 1885914 العدد9الووصل جاهعة-والعلن التربية هجلة في هنشور

15- On generalized pure ideals 



4

 . 122292 العدد9 الووصل جاهعة-والعلن التربية هجلة في هنشور

16- On pure sub modules  

 .الووصل جاهعة -العلن و التربية هجلة في للنشر هقبول

17- On pure ideals 

 . 91222934 العدد9  الووصل جاهعة -والعلن التربية هجلة في هنشور

18- On CI strongly π-regular rings 

 .الووصل جاهعة -والعلن التربية هجلة في للنشر هقبول

19- On rings whose maximal ideals are co-pure 

 (. 1221) 3 العدد -األردى -التطبيقية العلوم جاهعة-التطبيقية العلوم هجلة في هنشور

20- Regular rings with stable range one 

 (.1221) الرافديي علوم هجلة في هنشور

21- On GSF-rings  

 (.1221) رافدييال علوم هجلة في هنشور

22- On rings whose simple singular modules are GP-injective 

 (.1221) الرافديي علوم هجلة في هنشور

23- On weakly semi-duo P.P.-rings 

 (.1221) الرافديي علوم هجلة في هنشور

24- On regularity and flatness 

 (.1221) ضياتوالريا الحاسبات لعلوم الرافديي هجلة في هنشور

25- On YJ-injectivity  

 (.1221) والرياضيات الحاسبات لعلوم الرافديي هجلة في هنشور

26- On dual rings 

 (.1222) والرياضيات الحاسبات لعلوم الرافديي هجلة في نشوره

27- On generalization PF-rings 

 (.1222) والرياضيات الحاسبات لعلوم الرافديي هجلة في نشوره

28- Rings whose principal ideals are YJ-injective 

 (.1222) والرياضيات الحاسبات لعلوم الرافديي هجلة في نشوره

29- On weakly singular rings 

 (.1222) والرياضيات الحاسبات لعلوم الرافديي هجلة في نشوره

30- On generalized simple P-injective rings 

 (.1222) والرياضيات الحاسبات لعلوم دييالراف هجلة في نشوره

31- A note of non-singular rings 

 (.1224) والرياضيات الحاسبات لعلوم الرافديي هجلة في نشوره

32- The spectrum of regular rings 

 1224 والعلن التربية هجلة في هنشور

33- The zero divisor graph of Zpq 

International J of Algebra vol 6, 2012, no.22,1049-1055 

 

34- Classification of Zero Divisor Graphs of a Commutative Ring with 

Degree equal to 7  and 8. 

 

 
 1211يقجٕل نهُشر في يجهخ انرافذيٍ نعهٕو انحبسٕة ٔانريبضيبد 


