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  المعلومات الشخصیة
  العزاويندوى سالم یونس عبدالقادر   االسم �
   ١٩٦٢/ ٩/  ٦  الموالید �
  الموصل / العراق  مكان الوالدة �
  انثى  الجنس �
  عراقیة  الجنسیة �
  متزوجة  الحالة الزوجیة �
  ٢  عدد األطفال �
  ٠٧٥١٧٢٧٢٦٧٨  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مدرس  اللقب العلمي �
  ، جامعة الموصلالصرفةكلیة التربیة للعلوم ، الریاضیاتقسم   القسم العلمي �
  احصاء  التخصص العام �
  زمنیة سالسل  التخصص الدقیق �
 Amirabdulillah64@gmail.com  البرید األلكتروني �

2019@uomosul.edu.iq– adwan  
  Research Gateمن ال profileصفحة الرابط   بوابة البحث العلمي �
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال  العلميالباحث  �
� ORCID  رقم الORCID  اً رقم ١٦(یتكون من :????-????-????-????( 

  
  
  

 



  

  التحصیل الدراسي
  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة

 ، جامعةكلیة علوم الحاسبات والریاضیات   سالسل زمنیة  ٢٠٠٥  ماجستیر �
  عراقالالموصل،

 ، جامعة التربیة للعلوم الصرفة كلیة  ریاضیات  ١٩٨٤  بكلوریوس �
  عراق، ال الموصل

�         
  

  األلقاب العلمیة
   ١٣/١٢/٢٠١٢  مدرس �
  ٣/٤/٢٠٠٥  مدرس مساعد �
  ٨/١/١٩٨٥  م . باحث �
�     

  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
  ٢٠٠٩ –٢٠٠٨  عضو لجنة امتحانیة �

٢٠١٠ – ٢٠٠٩  
  الصرفةقسم الحاسبات/كلیة التربیة للعلوم 

  مكان العمل  ٢٠٢٠ – ٢٠٢٠  الخبرة  �
  

  األنشطة التدریسیة
(الریاضیات ، الفیزیاء ،علوم الحیاة)  القسم االولى ، المرحلة اكسل) ،+ ورد + xpمهارات الحاسوب(ویندوالمادة : �

 ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة.
 الریاضیات ، كلیة التربیة للعلوم الصرفة. قسم، الثانیة ، المرحلة) ++c+ لغة ال  لغة الماتالب (المادة: �
، للمراحل التالیة حسب تسلسلها( االولى  phورد+ اكسل+ بوربوینت ) ، ماتالب ، فوتوشوب ، لغة المادة:(  �

 ،الثانیة ، الثالثة، الرابعة) ، لقسم التاریخ، في كلیة التربیة للعلوم االنسانیة.
، لقسم الریاضیات ، كلیة  احل التالیة حسب تسلسلها (االولى ، الثانیة)للمر ،  )لغة بیسك ، لغة فورتران (المادة: �

 التربیة للعلوم الصرفة.
للمراحل التالیة حسب تسلسلها (االولى ، الثانیة) ، لقسم الریاضیات ، كلیة المادة:( اسس ، احصاء ریاضي)،  �

 التربیة للعلوم الصرفة.
�   



�    
  

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

  

  البحوث المنشورة
 ٥/١٠/٢٠١١مالئمة نماذج لالنظمة التصادفیة المتعددة العملیات .  �
 ١/٦/٢٠١١التنبؤ بكمیة المبیعات للمنتج الطبي بواسطة طریقة التمهید االسي الثالثي .  �
 ١/١٠/٢٠٠٩ . 2t hotelling'sاوجه التشابه في احصاءات الطلبة باستخدام  �
 ٤/٢/٢٠٠٨حول مبرهنة التمثیل للجبور ذات التشابكات التبدیلیة الثالثة.  �

  
  
  

  الكتب المؤلفة
 ١كتاب  �
 ٢كتاب  �
�  

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  العلمیة والندوات المؤتمرات
ادوات فاعلة لبناء المجتمع المعرفي/عقد في كلیة علوم مؤتمرالریاضیات واالحصاء والمعلوماتیة وبحوث العملیات  �

 . ٢٠١٣الحاسبات والریاضیات/ 
 . ١٩٨٩االول لمشاریع البرمجة / عقد في كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ المؤتمر  �
 ورشات عمل. )٧) مشاركات في ندوات علمیة +( ٣( �

  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  

  النشاطات العلمیة األخرى
 دورات تطویریة (بالحاسوب) + دورة تطویریة عن الصحة للمراة.) ٧: (الدورات التطویریة �
 .) دورة طرق تدریس + دورة (سالمة لغة)٢:(الدورات التأهیلیة �



�   
  

  عضویة الجمعیات
 اسم الجمعیة �
�   

  

  كتب الشكر
  كتب شكر .) ١٠( �
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