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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 الرياضيات واالحصاء، كمية العموم، قسم  احصاء واحتمالية 2018 دكتوراه
 شيفيمد، انكمترا، المممكة المتحدة

 التربية ، جامعة الموصل ، العراق رياضيات 2005 ماجستير 
 التربية ، جامعة الموصل ، العراق رياضيات 2002 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
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 العممية واإلداريةالخبرات 
  مقرر قسم

 الرياضيات
 لجنة  مسؤؤل

 امتحانية

2009 – 2012 
 

2019 – 2020 
2020 – 2021 

 ، جامعة الموصل.قسم الرياضيات، كمية التربية لمعموم الصرفة
 

 ، جامعة الموصل.قسم الرياضيات، كمية التربية لمعموم الصرفة

  الخبرة   
 

 األنشطة التدريسية
 احصاء واحتمالية، الثالثة، الرياضيات،  كمية التربية لمعموم الصرفة 
  لمعموم الصرفةالجبر الخطي، االولى، الرياضيات،  كمية التربية 
 تحميل دالي، الرابعة، الرياضيات،  كمية التربية لمعموم الصرفة 
 برمجة بمغة ماتالب، الثالثة ، الرياضيات،  كمية التربية لمعموم الصرفة 
 مايكروسوفت افيس، الثانية ، الرياضيات،  كمية التربية لمعموم الصرفة 
  البيئة،  كمية عموم البيئة وتقاناتهاالتفاضل والتكامل، االولى ، عموم البيئة و تقانات 
 برمجة، االولى ، المغة االنكميزية،  كمية التربية لمعموم الصرفة 
 استدالل بيز، ماجستير، الرياضيات،  كمية التربية لمعموم الصرفة 

 



 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 3 الماجستير 
 الدكتوراه  

 

 البحوث المنشورة
 جبس معاينة باستخدام بيز باسموب الشاذة القيم عن الكشف  
 جبس معاينة باستخدام المقيدة الخطي االنحدار لمسالة بيز تحميل 
 جبس معاينة باستخدام تيراالمتغ متعدد الخطي االنحدار نموذج في الشاذة القيم عن الكشف  
  Some almost unbiased ridge regression estimators for the zero-inflated 

 negative binomial regression model 
 A comparison of different methods for building Bayesian kriging models  
 س كاو عمليات نماذج باستخدام الحاسوبية النماذج تحليل في بيز اسلوب 

 
 

 الكتب المؤلفة
  

 
 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
 Uncertainty in computer models confernce ،Sheffield ،UK ،2014 
 Sensitivity analysis workshop ،Sheffield ،UK  ،2014 
 Second international conference of Mathematics in Erbil 2019 
 المؤتمرالعلمي الخامس عشر والدولي الثاني للتطبيقات االحصائية ICSA2020  2019في اربيل 

 

 النشاطات العممية األخرى
  لطمبة الدراسات العميا في كمية التربية لمعموم القاء محاظرة حول برنامج مندلي الدارة المراجع في دورة تدريبة

 الصرفة.
  القاء محاظرة حول لغةLaTeX .في ورشة عمل في كمية البيئة لمنتسبي جامعة الموصل 
  القاء محاظرة حول برنامجZotero  الدارة المراجع في دورة تدريبة في كمية التربية لمبنات لمنتسبي جامعة

 الموصل.
 مج القاء محاظرة حول برناGrammarly  لسالمة وتنقيح المغة االنكميزية في دورة تدريبة في كمية التربية لمعموم



 .لمنتسبي جامعة الموصلالصرفة 
  القاء محاظرة حول التحميل االحصائي بمغةR  لمنتسبي جامعة في دورة تدريبة في كمية التربية لمعموم الصرفة

 .الموصل
  مدرسي لالقاء محاظرة حول تطوير مناهج مدارس المتميزين في دورة تدريبة في كمية التربية لمعموم الصرفة

 مدارس المتميزين.
  لمنتسبي جامعة الموصلالقاء محاظرة حول برنامج مندلي الدارة المراجع في دورة تدريبة في كمية الزراعة. 
  مدرسي لالقاء محاظرة حول تطوير مناهج مدارس المتميزين في دورة تدريبة في كمية التربية لمعموم الصرفة

 مدارس المتميزين.
 الدورات التأهيمية 
  جامعة الموصللمبناتقسم المغة العربية/كمية التربية دورة سالمة المغة العربية/ 
 جامعة الموصل/كمية االداب. دورة كفاءة المغة االنكميزية 
  معة الموصل/مركز الحاسبة االلكترونيةجادورة كفاءة الحاسوب 
  جامعة الموصل /مركز طرائق التدريس والتعميم المستمردورة طرائق تدريس لغرض الترقية العممية 

 

 عضوية الجمعيات
 شفيمد جامعة من الخريجين عضوية (Sheffield )البريطانية 

 

 كتب الشكر
  6عدد  رئيس جامعة الموصلشكر وتقدير من 
 8من عميد كمية التربية لمعموم الصرفة عدد  شكر وتقدير 
  4شكر وتقدير من عميد كمية عموم البيئة وتقاناتها عدد 
  1شكر وتقدير من عميد كمية التربية لمبنات عدد 
  1عدد  عمد كمية عموم الحاسوب والرياضيات جامعة تكريتشكر وتقدير من 
  1شكر وتقدير من مدير المكتبة المركزية عدد 

 
 
 


