
  لسیرة الذاتیة والعلمیةا
  

  احمد حسین محمد شیخو اسم التدریسي: 
  مساعد ، مدرسماجستیر

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

  
  

  

  المعلومات الشخصیة
  شیخو  احمد حسین محمد  االسم �
  ٦/٧/١٩٨١  الموالید �
  نینوى، العراق  مكان الوالدة �
  ذكر  الجنس �
  عراقي  الجنسیة �
  أعزب  الحالة الزوجیة �
    عدد األطفال �
  ٠٧٧٠٥٢٢٢٩٩٨  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مساعدمدرس   اللقب العلمي �
  ، جامعة الموصلكلیة التربیة للعلوم الصرفة، الریاضیاتقسم   القسم العلمي �
  ریاضیات  التخصص العام �
  تفاضلیةمعادالت   التخصص الدقیق �
  ahmedshexo@uomosul.edu.iq  البرید األلكتروني �
 ahmedshexo@uomosul.edu.iq  بوابة البحث العلمي �
  ahmedshexo@uomosul.edu.iq  الباحث العلمي �
� ORCID   

  
  
  

  التحصیل الدراسي



  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة
علوم الحاسوب والریاضیات،جامعة كلیة   معادالت تفاضلیةریاضیات بحتة/ 2015  ماجستیر �

  الموصل
كلیة علوم الحاسوب والریاضیات،جامعة   ریاضیات  ٢٠٠٩  بكالوریوس �

  الموصل
  

  األلقاب العلمیة
  ١٢/٢١/٢٠١٦  مدرس مساعد �

  الخبرات العلمیة واإلداریة
 لجنة المشتریات �

  
٢٠٢٠-٢٠١٩  

  
  جامعة الموصل/كلیة التربیة للعلوم الصرفة

  
  

  مكان العمل  ٢٠٢٠ – ٢٠٢٠  الخبرة  �
  

  األنشطة التدریسیة
 : التربیة للعلوم الصرفة، الكلیة: الریاضیات، القسمالرابعة ، المرحلةبحوث عملیات �
 ، القسم: الریاضیات، الكلیة: التربیة للعلوم الصرفةلثةالثا، المرحلة معادالت تفاضلیة �
  التربیة للعلوم الصرفةالثالثة، القسم: الریاضیات، الكلیة: ، المرحلة االرشاد �

  

  اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
  ال یوجد  الماجستیر �
  ال یوجد  الدكتوراه �

  

  البحوث المنشورة
  

  
  

  الكتب المؤلفة
�  
�  

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل



  
  

  العلمیة والندوات المؤتمرات
 

  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  

  النشاطات العلمیة األخرى
 الدورات التطویریة �
قسم الریاضیات/كلیة التربیة للعلوم الصرفة/جامعة  ٥/١٢/٢٠١٩-٤مهارات البحث العلمي للریاضیین دورة بعنوان  �

 الموصل
قسم  ١٤/١١/٢٠١٩-١٣العلمیة في مجال الریاضیات  االسلوب العلمي لكتابة االبحاث والتقاریردورة بعنوان  �

 الریاضیات/كلیة التربیة للعلوم الصرفة/جامعة الموصل.
قسم  ٢٣/١٠/٢٠١٩-٢٢التقنیات الذكیة واثارها في جودة البحوث العلمیة باستخدام البرامج الحدیثة دورة بعنوان  �

 الریاضیات/كلیة التربیة للعلوم الصرفة/جامعة الموصل.
 التأهیلیة الدورات �
 قسم اللغة العربیة/كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/جامعة الموصل ٧/٥/٢٠١٨-٢٩/٤دورة سالمة اللغة العربیة  �
 جامعة الموصل/كلیة االداب. ٢٠٢٠دورة كفاءة اللغة االنكلیزیة  �
 جامعة الموصل/مركز الحاسبة االلكترونیة ٢٠٢٠دورة كفاءة الحاسوب  �
�   

  

  عضویة الجمعیات
  الجمعیةاسم  �

  

  كتب الشكر
 ٦من رئیس الجامعة عدد  شكر وتقدیر �
  ٢شكر وتقدیر من عمید الكلیة عدد  �
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