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Profile 

More than 27 years as a knowledgeable and effective lecturer in computer science  for 
undergraduate students at different colleges in Al Mustasiriyah and  Mosul 
universities. 

Date of birth: 24/11/1967, Iraq 
Email: Mwada.m.suliman@uomosul.edu.iq 
Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Mawadah_Sulaiman 
 

Employment History 

Lecturer at Al Mustansiriyah, IRAQ 
1997 –2003 
Lecturer at University of Mosul, IRAQ 
2003 – to date 
 
Education 
 

 Master of Science (M.Sc.) in Computer Science, Al Mustansiriyah University, 
IRAQ 

22nd of January, 2003 
Thesis title: Study of the behavior of reciprocal mating factors on the issues of breaking 
the compensatory code and the traveling salesman. 

 Bachelor of Computer Science (B.Sc.), University of Mosul, IRAQ, 1989. 
 

 Courses 
 Teaching computer science,  Al Mustansiriyah University. 
Baghdad, 
 IRAQ.  
2003-2006 

 Teaching computer science, University of Mosul. 
Mosul, 
IRAQ. 
2006 - to date. 

 
Conferences 

 -30/4 /2019 المؤتمر الطالبي االول للبحث العلمي/ تطبيقات علوم االحصاء والرياضيات  :

 .والحاسوب

 

Mawadda Mohammed Sulaiman 

Lecturer of Computer Science 



 26-29/10/2018 :International Conference on Technology, Engineering 

and Science  ( IConTES) Antalya/Turkey. 

 24-25/10/2018 المؤتمر العلمي الثالث للكيمياء. مشاركة : 

 24-25/10/2018 المؤتمر العلمي الثالث للكيمياء. شهادة تقديرية :. 

 21-22/10/2018.المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الحياة : 

 6-7/10/2018  :First International Conference On Medical Education. 

 7-8/4/2018 :ICASEE-2018  في  جامعة اشق/ اربيل . 

 
Workshops  

 18-19/11/2019 فن علم البيانات باستخدام لغة :Python . 

 5/5/2019 : .اعتمادية المجالت العلمية ورصانتها 

 31/3/2019 ميه في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعليم.ل: الترقيات الع 

 14/3/2019 .ورشة نظام المقررات : 

 16-17/12/2018 .مخاطر التلوث الصناعي في مدينة الموصل : 

 11-12/12 2018  ادارة المقاالت العلمية واالشارة الى المصادر باستخدام برنامج :Endnote . 

Participation in seminars 

 9/4/2019ندوة الكيمياء، التعامل مع المواد الكيميائية : 

 27/2/2019مية الكيمياء في التنمية والتطوير.: تعزيز الوعي المجتمعي لدور و اه 

 16/1/2019.ندوة الكهرباء : 

 17/12/2018.الواقع المعزز واالفتراضي وعالقته مع العالم الحقيقي : 

 28/11/2018 رؤية اسالميه  معاصرة .  -: التحديات البيئية واثارها في المنظور االسالمي 

 26/11/2018 نظرة على الواقع البيئي لمدينة الموصل :.  

 16/4/2018.االمراض المعدية بين تالميذ المدارس, طرق الوقاية واساليب العالج : 

Learning course 

 7-15/5/2018 .سالمة اللغة العربية : 

Scientific visits and community service 

 23/4/2019.مساهمة وحضور حفلة تكريم المتقاعدين : 

 8/4/2019 .زيارة معهد تاهيل ذوي االحتياجات الخاصة / المكفوفين : 

 31/3/2019:مركز الحاسبة االلكتروني. زيارة 

 



Publications 

(1) The Negative Effects of Computer Games on Boys. Journal of Education 

and Science 2009;22,4) (  

(2) Genetic Algorithm to Solve Sliding Tile 8-Puzzle Problem. Journal of 

Education and Science.  

عية / مجلة التربية والعلمتمييز قزحية العين باستخدام شبكة ا يلمان العصبية االصطنا (3)   

Languages 

 Arabic 

 English 

 

 

   
 
 

 

 


