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  المعلومات الشخصیة
  نجالء صدیق یحیى آل ابلیش  االسم �
  ١/٤/١٩٧٦   الموالید �
  ، العراق موصل  مكان الوالدة �
  انثى  الجنس �
  عراقیة  الجنسیة �
  متزوجة  الحالة الزوجیة �
  ٤  عدد األطفال �
  ٠٧٥١٠١١٦٥٧٩  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مساعد مدرس  اللقب العلمي �
  ، جامعة الموصلكلیة التربیة للعلوم الصرفة، الریاضیاتقسم   القسم العلمي �
  ریاضیات  التخصص العام �
  احصاء ریاضي  الدقیقالتخصص  �
  Najla.sedek@uomosul.edu.iq  البرید األلكتروني �
    بوابة البحث العلمي �
    الباحث العلمي �
� ORCID   

  
  
  
  



  التحصیل الدراسي
  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة

        دكتوراه �
  العراق،  الموصل ، جامعة التربیةكلیة  ریاضیات  ٢٠٠٨  ماجستیر �
  العراق،  الموصل ، جامعةالتربیةكلیة   ریاضیات  ١٩٩٨  بكالوریوس �

  

  األلقاب العلمیة
  ١٨/٥/٢٠٠٨    مساعد مدرس �
�       
�     
�     

  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
      المنصب �
      الخبرة  �

  

  األنشطة التدریسیة
 الثالثة، قسم الریاضیات، كلیة التربیة للعلوم الصرفة، المرحلة  احتمالیة واحصاء)( �
                                                         ، المرحلة الثانیة، قسم الریاضیات، كلیة التربیة للعلوم الصرفة ) (برمجة �
                                                                          الریاضیات، كلیة التربیة للعلوم الصرفةالمرحلة االولى، قسم  ، )برمجة( �
                                                                  ، المرحلة الثانیة، قسم الفیزیاء، كلیة التربیة للعلوم الصرفة)تفاضل وتكامل( �
 ، المرحلة الثانیة، قسم علم النفس، كلیة التربیة للعلوم الصرفة(احصاء) �
 (احصاء)، المرحلة الثانیة، قسم علوم الحیاة، كلیة التربیة للعلوم الصرفة �

 
  

  

  
  الدراسات العلیااإلشراف على طلبة 

    الماجستیر �
    الدكتوراه �



 

  البحوث المنشورة
 )٢٠١١وائي ثالثي التقسیم بوجود التفاعل.(تقدیر بیز لالنموذج الخطي العش �
 )٢٠٠٩(تقدیر بیز لالنموذج الخطي العشوائي ثنائي التقسیم بوجود التفاعل. �

  
  
  

  الكتب المؤلفة
�  
�  
�   

  
  

  المؤتمرات والندوات العلمیة
االحصاء والمعلوماتیة) ، كلیة علوم الحاسبات والریاضیات، جامعة -(المؤتمر العلمي الثاني للریاضیات ،مؤتمر ١  �

 ).٢٠٠٩الموصل، (
 ندوات علمیة ٤ �
�  

  
  

  النشاطات العلمیة األخرى
 الدورات التطویریة �
  الدورات التأهیلیة �

  

  عضویة الجمعیات
 اسم الجمعیة �
�   

  

  كتب الشكر
 .الموصل جامعةمقدم  من رئیس  شكر وتقدیرب اكت  ١ �
  .التربیة للعلوم الصرفة  كلیةوتقدیر مقدم من عمید ب شكر كت  ٧ �

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at 
http://www.win2pdf.com 

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. 

This page will not be added after purchasing Win2PDF. 

http://www.win2pdf.com/purchase/ 

 

 


