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 تالزاحي ةالغيش
 

 

 

 

       ركاء يىعف عضيض     ن:ــــــــــاالعــ

 9/11/1961:دحاسيخ الويـال

 هىصل :الىالدةهكاى 

 هخضوجت الحالت الضوجيت:

 ال يىجذ  :ذد األوالدــعـــ

 احصاء :صـصـخـخــال

 :وٌصبالـ

 هذسط هغاعذ :الذسجت العلويت

 كليت اإلداسة واالقخصاد /قغن ًظن الوعلىهاث االداسيت عٌىاى العول:

 هاحف العول:

 الوىبايل:

 thukaayousif@gmail.com :كخشوًياإللالبشيذ 

 :سابظ الصفحت الشخصيت

 االًحذاس ،  الخخصصاث الوهخن بها:

 

 

 

 

 

 انصىرث 
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 الوؤهالث العلويت :أوالا   

 

  : الخذسج الىظيفيثاًياا  

 

 : الخذسيظ الجاهعيثالثاا  

 الً -هي  الفخشة الجاهعت الكليت(الجهت )الوعهذ /  ث

 ولحذ االى 2112 هىصل اإلداسة واالقخصاد  1

 

 قوج بخذسيغها ي: الوقشساث الذساعيت الخسابعاا  

 الغٌـــــت الوـــــادة القغـــن ث

 2114-2112 إحصاء  الوحاعبت 1

 تالذسج

 العلويت

 الخاسيخ تالكــليــــ تالجاهع

 1996 اإلداسة واالقخصاد الوىصل  بكالىسيىط

 2112 علىم الحاعباث والشياضياث الوىصل الواجغخيش

    الذكخىساٍ

    أخشي

 الً -الفخشة هي  تالجه تالىظيف ث

 1993-1999 كليت اإلداسة واالقخصاد م. هالحع  1

- 
 2112-1993 كليت اإلداسة واالقخصاد هغاعذ باحث  2

 لحذ االى 2112 كليت اإلداسة واالقخصاد هذسط هغاعذ 3
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 2111-2119 احصاء اإلداسة  2 

 2112-2112 سياضياث  ًظن الوعلىهاث اإلداسيت  3

 2115ولحذ االى   احصاء ًظن الوعلىهاث اإلداسيت 4

 2114- 2113 أعاليب البحث العلوي ًظن الوعلىهاث اإلداسيت 5

 2119-2112 أعاليب البحث العلوي ًظن الوعلىهاث اإلداسيت 6

 

 عليها جالخي أششف( الواجغخيش سعائل ،اطشوحاث الذكخىساٍ)خاهغاا:  

 الغٌــت نـــالقغ األطشوحت أو الشعالت اعن ث

1    

 

 فيها جالخي شاسكالعلويت والٌذواث الوؤحوشاث عادعاا:  

ًىع  اًعقادهاهكاى  الغٌــت العٌىاى ث

 الوشاسكت 

) بحث / 

بىعخش 

 حضىس(

 هشاسكت جاهعت الوىصل 2111 الٌذوة الطالبيت لقغن ًظن الوعلىهاث االداسيت 1

 هشاسكت جاهعت الوىصل 2113 الٌذوة الطالبيت لقغن ًظن الوعلىهاث االداسيت 2

 هشاسكت جاهعت الوىصل 2114 وسشت قغن ًظن الوعلىهاث االداسيت 3

الٌذوة الطالبيت لقغن ًظن الوعلىهاث االداسيت  4

 االداسيت

 هشاسكت جاهعت الوىصل 2114

 هشاسكت جاهعت الوىصل 2119 الٌذوة الطالبيت لقغن ًظن الوعلىهاث االداسيت 5

 وسقت عول جاهعت الوىصل 2119 الخغىيقوسشت قغن  6

 وسقت عول جاهعت الوىصل 2119 وسشت قغن االقخصاد 2

 وسقت عول جاهعت الوىصل 2119 وسشت قغن الخغىيق 9
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 األخرى:ًاألنشطةًالعلميةًسابعا ً 

 خارجًالكلية لًالكليةاخد

  لجنةًاستقبالًالطلبةً

  معدالتًلطلبةًالكليةًلجنةًاحتسابً

  الكليةًاثاثًًجردلجنةً

  مسؤولةًشعبيةًالترقياتًالعلمية

  لجنةًامتحاًنية

  لجنةًارشاد

  لجنةًمناقشةًالمناهج

 ًتأجيلًالطلبةلجنةً

 ًلجنةًالتدريبًالصيفي

 ًلجنةًتدقيقًالجارتات

 ًلجنةًتحضريةًلندوةًقسمًالنظم

 ًلجنةًمناقشةًتقاريرًالتدريبًالصيفي

 

 أوًتطويرًالتعليممجالًالتخصصًلخدمةًالبيئةًوالمجتمعًًيالبحثيةًفثامنا:ًالمشروعاتً 

 السنة النشرًمحل أسمًالبحث ت

1 
بيانات مشتركي خدمة االنترنت باستخدام تعدين 

 المنطق المضبب والدالة التمييزية

 المجلة العراقية للعلوم  

 اإلحصائية/ جامعة الموصل
3122 

2 
التقويمي والتقويمي دراسة مقارنة بين االرتباط 

 الحصين

مجلة بحوث مستقبلية /كلية 

 الحدباء الجامعة 
3123 
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3 
مقارنة بين االنحدار المضبب واالنحدار 

 المضبب الحصين

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية 

واالقتصادية /جامعة 

 /تكريت

3122 

 

 لهيئاتًالعلميةًالمحليةًوالدوليةاعضويةًً:تاسعا 

1.  

2.  

 شهاداتًالتقديروالجوائزً،ًكتبًالشكرعاشرا :ً 

 ت
كتابًالشكرًاوًالجائزةًأوًالشهادةً

 التقديرية
 السنة الجهةًالمانحة

 2112 العميد اعداد وتنظيم الجارتات واحتساب المعدالت  .1

 2112 العميد قسى انُظى فياعًبل انُذوث   .2

 2112 العميد ف عهى انطهتج نهتذريب انصيفي اشزا  .3

 2112 العميد يشبركج في انُذوث انطهتج نقسى انُظى   .4

 2112 العميد ورشج انعًم نقسى انتسىيقبركج في شي  .5

 2112 العميد ورشج انعًم نقسى االقتصبدبركج في شي  .6

 2112 العميد اعًبل انهجُج االيتحبَيج  .2

 2113 العميد ف عهى انطهتج نهتذريب انصيفياشزا  .9

 2112 العميد انصيفيف عهى انطهتج نهتذريب اشزا  .9

 2112 العميد اعًبل انهجُج االيتحبَيج  .11

 2112 العميد انعهًيج نطهتج انذراسبح انعهيبتقذيى استشبراح   .11

 2111 العميد اعًبل انهجُج االيتحبَيج  .12
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 2111 العميد نُصف انسُج اعًبل انهجُج االيتحبَيج  .13 

 2111 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج   .14

انعهًيددج انطيةيددج نقسددى انددُظى انًعهىيددبح انُددذوث   .15

 االداريج

 2111 انعًيذ

 2112 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .16

 2112 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج نُصف انسُج  .12

 2112 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج   .19

 2112 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .19

 2112 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .21

 2116 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .21

 2116 انعًيذ  انعًم في شعتج انتزقيبح   .22

 2116 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .23

 2115 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .24

 2115 انعًيذ  انعًم في شعتج انتزقيبح  .25

 2114 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .26

 2114 انعًيذ انتزقيبحانعًم في شعتج   .22

 2114 انعًيذ جزد أثبث انكهيج يطبةقتهب يع انسجيح  .29

 2114 انعًيذ أعًبل انهجبٌ االيتحبَيج  .29

 2113 انعًيذ أداء أعًبل انهيئج انتذريسيج في انكهيج ةذقج  .31

 2112 انعًيذ أعًبل نجُج ةيع انشيتىٌ   .31

 2111 انعًيذ اَجبس يهًج استخزاج يعذالح طهتج انكهيج   .32

 1222 انعًيذ تُظيى وتُسيق انىثبئق في شعتج انتسجيم   .33

 1222 انعًيذ اَجبس يهًج استخزاج يعذالح طهتج انكهيج  .34
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 1222 انعًيذ جزد أثبث انكهيج يطبةقتهب يع انسجيح  .35 

 1226 انعًيذ جزد أثبث انكهيج يطبةقتهب يع انسجيح  .36

انعًددم فددي واددذث انتخطدديظ نفددي أعددذاد انتقددبريز   .32

 نهخطج انسُىيجانشهزيج 

 1225 انعًيذ

 1224 انعًيذ تسجيم انطهتج انًقتىنيٍ  .39

 1223 انعًيذ تسجيم انطهتج انًقتىنيٍ  .39

 1223 انعًيذ  23/24انجهىد انًتذونج خيل انعبو انذراسي   .41

 1223 انعًيذ تجذيذ سجيح يخبسٌ انكهيج  .41

أعذاد نًعزض في قسى االقتصبد ةًُبستج    .42

 انيىةيم انفضي 

 1222 انعًيذ

 1221 انعًيذ نجهىد انًتذونج في انعًم   .43

44.  
 انقيبو ةىاجتبح انًكهفج ةهب ةصىرث يزضيج 

 1222 يذةز يستشفى صذاو انعبو

 

 أوًالمترجمةًالكتبًالمؤلفةً:عشرًيحاد 

 سنةًالنشر أسمًالكتاب ت

2   

 

 اتــاللغًثانيًعشرً: 

 نعزةيج ا .1

 االَكهيشيج .2

 


