
  لسیرة الذاتیة والعلمیةا
  

  أزهار عبد الرزاق سعید الحسـو:  اسم التدریسي (الثالثي واللقب)
  مدرس - : ماجستیر  الشهادة، اللقب العلمي

  ، جامعة الموصل، الموصل، العراقالتربیة للعلوم الصرفة، كلیة الریاضیاتقسم 
  

  صورة شخصیة
  (امسح الكتابة في هذا المربع

  ثم ضع الصورة)

  

  المعلومات الشخصیة
  أزهار عبد الرزاق سعید الحسـو   االسم �
  ٤/٨/١٩٦٦   الموالید �
  / العراق الموصل   مكان الوالدة �
  انثى  الجنس �
  عراقیة  الجنسیة �
  متزوجة  الحالة الزوجیة �
  ٣  عدد األطفال �
 07715567446  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مدرس  اللقب العلمي �
  ، جامعة الموصلكلیة التربیة للعلوم الصرفة، الریاضیاتقسم   القسم العلمي �
  احصاء  التخصص العام �
  احصاء تطبیقي  التخصص الدقیق �
 Azhar.alhasoo@uomosul.edu.iq  البرید األلكتروني �
    بوابة البحث العلمي �
    الباحث العلمي �
� ORCID   

  
  
  
  

  التحصیل الدراسي

	



  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة
  كلیة ، جامعة ، البلد      دكتوراه �
  كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل/العراق  تطبیقياحصاء / احصاء   ١٩٩٦  ماجستیر �
  كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل/العراق  احصاء  ١٩٨٨  بكالوریوس �

  

  األلقاب العلمیة
  ١٣/١١/١٩٩٦-١٤/١٢/١٩٨٨ –مساعد باحث   اللقب العلمي �
  ١٣/١١/١٩٩٦ –مدرس مساعد   اللقب العلمي �
  ١٨/١١/١٩٩٩ –مدرس   اللقب العلمي �
  تاریخ الحصول علیه  اللقب العلمي �

  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
  ١٩٩٧/١٩٩٨  المنصب �

١٩٩٨/٢٠٠٠  
١٩٩٨/٢٠٠٠  

  مسؤولة وحدة الدراسات العلیا في كلیة االدارة واالقتصاد
  كلیة االدارة واالقتصادعضو لجنة االمتحانات المركزیة في 

  مسؤولة وحدة الترقیات العلمیة في كلیة االدارة واالقتصاد
  

  خبرة في مجال العمل الصحي في المستشفى الجمهوري في الموصل  ١٩٩٠- ١٩٨٩  الخبرة  �
  

  األنشطة التدریسیة
  الریاضیات/قسم االدارة/كلیة االدارة واالقتصاد . �
  واالقتصاد .االحصاء/قسم االدارة/كلیة االدارة  �
  االحصاء/قسم االدارة الصناعیة/كلیة االدارة واالقتصاد . �
  الریاضیات/قسم الكیمیاء/كلیة التربیة للعلوم الصرفة . �
  الریاضیات/قسم علوم البیئة/كلیة البیئة . �
  البرمجة/قسم الریاضیات/كلیة التربیة للعلوم الصرفة .   �
  علوم الصرفة .االحصاء الریاضي/قسم الریاضیات/كلیة التربیة لل �

  
  

  اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
  عدد الطالب  الماجستیر �
  عدد الطالب  الدكتوراه �

  



  البحوث المنشورة
"التنبؤ بواسطة االنحدار والكریكنك للعملیات العشوائیة بالتطبیق على المیاه الجوفیة في قضاء سنجار"، باالشتراك  �

 . ١/١١/٢٠١٨مع م.م.شیماء ریاض ذنون،منشور في مجلة زانكو/جامعة صالح الدین/اربیل في 
أ.د. موفق محمد القصاب و األمثل لحجم العینة الطبقیة في المسوحات متعددة المتغیرات، باالشتراك مع  وزیع"الت �

م.م. هیفاء عبد الجواد سعید ،ملقى في المؤتمر العلمي الثاني لكلة اآلداب والعلوم/جامعة آل البیت/االردن في  
٩/٥/٢٠٠٢- ٨ . 

الطبقي في تحلیل االنحدار ثنائي المتغیر"، باالشتراك مع  "الطرائق التقریبیة لحساب تباین الوسط الحسابي �
- ٣٠/جامعة الموصل للفترة األول لعلم االحصاءالمؤتمر العلمي  وقائع أ.د.موفق محمد القصاب، منشور في

 .١٠/١٠/٢٠٠٠في  ١٩،بالعدد  ٣١/٨/٢٠٠٠
اب، منشور في مجلة تنمیة "طریقتان تقریبیتان للطبقیة الثنائیة"، باالشتراك مع أ. د. موفق محمد القص �

 ).١٦٧- ١٥٥،ص ص(٢٠٠٠) في سنة  ٦٠الرافدین/كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل بالعدد(
دراسة مقارنة"، باالشتراك مع أ. د. موفق محمد القصاب،  –"تحلیل االنحدار ثنائي المتغیر في المعاینة الطبقیة   �

،ص ١٩٩٩) في سنة  ٥٧القتصاد/جامعة الموصل بالعدد(منشور في مجلة تنمیة الرافدین/كلیة االدارة وا
 ).١٥١- ١٤٣ص(

"استخدام النموذج الخطي ثنائي المتغیر في الطبقیة"، باالشتراك مع أ. د. موفق محمد القصاب، منشور في مجلة  �
 ).١٥١-١٤٣،ص ص(١٩٩٩) في سنة  ٥٧تنمیة الرافدین/كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل بالعدد(

م النموذج الخطي في ایجاد الحدود الطبقیة باالعتماد على توزیع نیمان"، باالشتراك مع أ.د.موفق محمد "استخدا �
 ٦/٥/١٩٩٧القصاب، منشور في المؤتمر العلمي التاسع للجمعیة العراقیة للعلوم االحصائیة/جامعة الكوفة في 

 . ٥/١٩٩٧/ ٢٤) في ١١٨٨بالعدد(
د. موفق محمد القصاب، أ.تراك مع دراسة مقارنة"، باالش- المعاینة الطبقیةتحلیل االنحدار ثنائي المتغیر في " �

،ص ١٩٩٩) في سنة  ٥٨منشور في مجلة تنمیة الرافدین/كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل بالعدد(
 .)١٢٢- ١١٣ص(

د القصاب، منشور "طریقة مقترحة الیجاد الحدود الطبقیة باستخدام توزیع نیمان"، باالشتراك مع أ.د. موفق محم �
- ٢٨٧،ص ص(١٩٩٧) في سنة  ٥٢في مجلة تنمیة الرافدین/كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل بالعدد(

٢٩٩.( 
  

  
  

  الكتب المؤلفة
 ١كتاب  �
 ٢كتاب  �



�  
  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

  
  

  العلمیة والندوات المؤتمرات
 مشاركة بالندوة العلمية التي أقامها قسم الحديث وعلومه (القيم األخالقية وأثرھا في بناء المجتمع)  �

  . ٩/١/٢٠٢٠بموضوع (األخالق أھميتها وضوابطها وفق المنظور األسالمي) بتاريخ 
 . ٣١/٨/٢٠٠٠- ٣٠مشاركة بالمؤتمر العلمي األول لعلم االحصاء المنعقد     للفترة  �
- ٨ائع المؤتمر العلمي الثاني لكلية االداب والعلوم / جامعة ال البيت / االردن بتاريخ مشاركة في وق �

٩/٥/٢٠٠٢. 
 .٣١/٨/٢٠٠٠- ٣٠مشاركة في وقائع المؤتمر العلمي االول لعلم االحصاء المنعقد للفترة  �
ة في مشاركة في وقائع المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العراقية للعلوم االحصائية / جامعة الكوف �

٦/٥/١٩٩٧ .  

  
  

  النشاطات العلمیة األخرى
 ).١٩٩٦،٢٠١٢دورتان في طرق التدریس ( �
 .٢٩/٤/٢٠١٨- ٢٢دورة (سالمة اللغة العربیة) للمدة من  �
  . األشراف على تطبيق طلبة المرحلة الرابعة في المدارس �
 لطلبة المرحلة الرابعة. البحثیةاالشراف على المشاریع  �
   الندوات وورش العمل .المشاركة في عدد من  �

  

  عضویة الجمعیات
 عضو في الجمعیة العراقیة للعلوم االحصائیة . �
�   

  

  كتب الشكر
 من عمید كلیة االدارة واالقتصادكتب شكر  ٤ �
 كتب شكر من وزیري التعلیم العالي والبحث العلمي ٢ �
  كتاب شكر من رئیس جامعة الموصل �
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