
 
 الديخة العمسية والحاتية

 ))الديخة الحاتية((
 اسساء زياد دمحم يحيى الكاتب :الخباعي والمقب  االسم

 82/11/8112 . مجرس السختبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عميها :
 . الخياضياتاألساسية / قدم  جامعة السهصل / كمية التخبيةمكان العسل : 

 
    +Bفريمة الجم :             انثىالجشذ :     .    (  2):  والداأل عجد        ةمتدوجالحالة االجتساعية :

   
      82/11/1101_ مهصل الهالدة : محل وتاريخ 

  عخاقية الجشدية :
   الفالح مهصل/ حيعشهان الدكن الحالي : 

  asmaa.Z@yahoo.com.Dالبخيج االلكتخوني : 

 ))الديخة العمسية((
 سية:يكاداأل : السؤهالت  أوال

 البمج   الجامعة          الكمية          سشة التخخج الذهادة       ت 
 العخاق جامعة السهصل عمهم الحاسهب والخياضيات 1112 البكالهريهس   1
 العخاق جامعة السهصل عمهم الحاسهب والخياضيات 1111 الساجدتيخ  8
 العخاق عة السهصلجام عمهم الحاسهب والخياضيات 8112 الجكتهراه  2

 
 

 والتجريدية: األكاديسية: الخبخة ثانيا 
 الحاسهب اول+حاسهب ثاني+تاريخ الخياضيات اول+ نظخية البيانات/ثالث+جبخ خطي/ثاني+)تجريذ مادة 
 . ( رابع تبهلهجي + معادالت تفاضمية+             
 :السذاركات العمسية 

/ جامعااة األساسااية كميااة التخبيااة فااي جوليااة( ماان السااؤتسخات السحميااة وال2السذاااركة فااي ) -
    / الجامعة السدتشرخية.السهصل وكمية عمهم الحاسهب والخياضيات

وكميااة عمااهم الحاسااهب  األساسااية كميااة التخبيااة ورش العساال فااي العجيااج ماان سذاااركة فاايال -
   .والخياضيات

عماااهم الحاساااهب وكمياااة  األساساااية كمياااة التخبياااة السذااااركة فاااي العجياااج مااان الشاااجوات  فاااي -
        .والخياضيات

  كمية التخبية األساسية السذاركة في العجيج من الجورات في  -

 االشخاف عمى بحهث التخخج لطالب السخحمة الخابعة. -

 صورة شخصية
 ذات خلفية بيضاء



 2 

 االشخاف عمى طالب التطبيق لمسخحمة الخابعة. -

 االشخاف عمى طالب التطبيق لمسخحمة الخابعة. -

 .   االشخاف عمى التجريديين الججد في القدم -

 عزه في لجشة االرشاد التخبهي في القدم.  -
 

  : اإلدارية: الخبخة ثالثا
  . 8111- 8112لمعام الجراسي  مقخر قدم الخياضيات  -1

 
 . : البحهث العمسية ) السشذهرة وغيخ السشذهرة (رابعا 

 . مشذهرة ( بحهث2  ) -
 ( بحهث غيخ مشذهرة .8)   -

 وقيج الشذخ الكتب السشذهرة:  خامدا
- (   ) 

 واإلداريةالمجان العمسية ادسا : س
 االمتحانيةلجشة ا  
 المجشة العمسية  

  / جامعة السهصلاألساسية كمية التخبية لجشة الدالمة العامة في
 

 : الجورات التطهيخية سابعا
 دورة سالمة المغة العخبية -
 الحاسهب كفاءةدورة  -
 دورة طخائق التجريذ -
 المغة االنكميدية كفاءةدورة  -

  
 التذكخات والتقجيخ:  ثامشا

 ( كتاب شكخ82)
 .ومن جهات مختمفة  الكمية منالعجيج من كتب الذكخ والتقجيخ عمى  تحرم   

 


