
 والذاتٌة العلمٌة السٌرة

  (( الذاتٌة السٌرة))

 .هدى ٌونس خلٌل ابراهٌم الراويد:  واللمب الرباعً االسم

 0222\9\81مدرس   :  علٌها الحصول وتارٌخ الحالٌة العلمٌة المرتبة

 األساسٌة التربٌة كلٌة/ الموصل جامعة: العمل مكان

       انثى:    الجنس        اليوجد:    األطفال عدد    متزوجة:  االجتماعٌة الحالة

 +A:  الدم فصٌلة

 1591\11\42موصل    : الوالدة وتارٌخ محل

 عرالٌة:  الجنسٌة

 حً الشرطه /موصل  الحالً السكن عنوان

 Huda_y_alrawi_2007@yahoo.com:  االلكترونً البرٌد

 ((العلمٌة السٌرة))

 : االكادمٌة المؤهالت: اوال

  البلد  الجامعة  الكلٌة  التخرج سنة  الشهادة ت

هالتربٌ 8918 بكلورٌوسال 1  العراق الموصل 

 العراق الموصل العلوم 8992 الماجستٌر 2

علوم  0222 الدكتوراه 3
الحاسوب 

 رٌاضٌاتلوا

 العراق الموصل

 

 : والتدرٌسٌة االكادمٌة الخبرة: ثانٌا

 اإلشراف على مشارٌع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة فً المسم . -
 التطبٌك .االشراف على طلبة المرحلة الرابعة خالل فترة  -
 .اجراء عدد من البحوث فً مجال طرائك تدرٌس الرٌاضٌات -

mailto:Huda_y_alrawi_2007@yahoo.com


 . تمٌٌم عدد من البحوث فً مجلة أبحاث كلٌة التربٌة االساسٌة  -

تمٌيييٌم عيييدد مييين البحيييوث للتعضيييٌد فيييً كلٌييية التربٌييية وكلٌييية عليييوم الحاسيييوب  -
 والرٌاضٌات.

 ماده فً المسم . 1تدرٌس  -
 . عداد لطلبة الدراسات العلٌاتدرٌس مادتً الجبر ونظرٌة اال -

 . رئٌسة اللجنة العلمٌة فً المسم -

 . رئٌسة اللجنة االمتحانٌة فً المسم -

 : االدارٌة الخبرة:  ثالثا

 ممررة  لسم الرٌاضٌات        

 رئٌسة  لسم الرٌاضٌات        

 (  المنشورة وغٌر المنشورة)  العلمٌة البحوث:رابعا

 بحث            14

  كتاب تألٌف:  اخامس

 الٌوجد         

  والتدرٌسٌة التدرٌبٌة النشاطات:  سادسا

 02عدد الندوات والمؤتمرات المشارن فٌها  

 82               عدد الدورات و ورش العمل         

  العلٌا الدراسات: سابعا         

 تدرٌس مادتً الجبر ونظرٌة االعداد لطلبة الدراسات العلٌا  

  العلٌا الدراسات إشراف:  ثامنا

 الٌوجد  

 /  واإلدارٌة العلمٌة اللجان: تاسعا

 رئٌسة اللجنة العلمٌة فً المسم . -



 رئٌسة اللجنة االمتحانٌة فً المسم . -

 )لجنة وزارٌة(عضوه فً لجنة العداد مناهج لسم الرٌاضٌات فً الكلٌة -

 هعضوه فً لجنة انضباط الطلبه فً الكلٌ -

 /   التطوٌرٌة راتالدو: عاشرا

 معة صالح الدٌن اربٌلادوره تطوٌرٌة فً الجبر االبدالً فً ج       

  والتمدٌر التشكرات:  عشر الحادي

 ما ال ٌمل عن ثالثة فً كل سنة                 

 80    رٌة العلمٌة والجوائز دٌالشهادات التم             


