
  لسیرة الذاتیة والعلمیةا
  

  غصان محمود أبراهیم ا
  

  ، مدرس ماجستیر
  ، جامعة الموصل، الموصل، العراقالتربیة للعلوم الصرفة، كلیة علوم الحاسوبقسم 

    
  

  المعلومات الشخصیة
  غصان محمود إبراهیم الناصرا  االسم �
 1/1/1976  الموالید �
  عراق، الموصلال  مكان الوالدة �
  انثى  الجنس �
  عراقیة  الجنسیة �
  أرملة  الحالة الزوجیة �
  ٢  عدد األطفال �
  ٠٧٧٠١٨٠٦٦١٤  رقم الهاتف الجّوال �

  

  المعلومات األكادیمیة
  مدرس  اللقب العلمي �
  ، جامعة الموصلكلیة التربیة للعلوم الصرفة، علوم الحاسوبقسم   القسم العلمي �
  ریاضیات  التخصص العام �
  أحصاء ریاضي  التخصص الدقیق �
 agssan.mood@uomosul.edu.iq  البرید األلكتروني �
  Research Gateمن ال profileصفحة الرابط   بوابة البحث العلمي �
  Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال  الباحث العلمي �
� ORCID  رقم الORCID  اً رقم ١٦(یتكون من :????-????-????-????( 

  
  
  
  



  التحصیل الدراسي
  الجهة المانحة  التخصص  السنة  الشهادة

  كلیة ، جامعة ، البلد    ٢٠٢٠  دكتوراه �
  التربیة، جامعة الموصل كلیة  ریاضیات  2005  ماجستیر �
  ، جامعة الموصلالتربیة كلیة  ریاضیات / قسم حاسبات  ١٩٩٧  بكالوریوس �

  

  األلقاب العلمیة
 13/6/1999  مساعد باحث  �
  16/5/2005  مدرس مساعد �
 28/10/2013  مدرس �
 28/10/2013مدرس  اللقب العلمي �

  

  الخبرات العلمیة واإلداریة
  مكان العمل  ٢٠٢٠ – ٢٠٢٠  المنصب �
  جامعة الموصل / كلیة التربیة  2021 – ١٩٩٩  الخبرة  �

  

  األنشطة التدریسیة
 للعلوم الصرفة تفاضل وتكامل، المرحلة األولى ، قسم علوم الحاسبات، كلیة التربیة �
  القسم، الكلیةالمادة، المرحلة،  �

  

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

  

  البحوث المنشورة
 تقدیر اإلمكان األعظم بواسطة التباین ثنائي التقسیم مع وجود التفاعل  �
 تقدیر بایز ثالثي التقسیم مع وجود التفاعل  �
 مع التطبیق مقارنة بین طریقتي تحلیل التمییزي وطریقة بیز التمییزي �

  ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  



  الكتب المؤلفة
 ١كتاب  �
 ٢كتاب  �
�  

  ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  
  

  العلمیة والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة �
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة �
�  

  المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
  

  النشاطات العلمیة األخرى
  - : الدورات التطویریة �
  : الدورات التأهیلیة �

  

  عضویة الجمعیات
 اسم الجمعیة �
�   

  

  كتب الشكر
� ٦  

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 


