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 انغيشة انزاتيت 
 

 انًعهىياث انعايتأوال : 

 يًُ داود عهًاٌ حًيذ ـىـــــــــاالعــ

 3/01/0790بغذاد /  ىالدةتاسيخ انيحم و 

 01/9/2102 اتاسيخ انحصىل عهيه يذسط يغاعذ انًشتبت انعهًيت

 االحصاء انشياضي /  انتخصص انذليك انشياضياثعهىو في  انعاو صــانتـخـص

 تذسيغيت  تـــــانىظيف

 جايعت بغذاد/كهيت انتشبيت نهعهىو انصشفت ابٍ انهيثى / لغى انشياضياث انعًميحم عُىاٌ 

 انهغت انعشبيت / االنغت االَكهيضيت انهغاث انتي يجيذها

 /  انهاتف انُمال

 انبشيذ االنكتشوَي

19901604707 

Smart mail: muna.dawed.s@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq 

 

  انًؤهالث انعهًيت :  ثاَيا

 انشهادة
 تاسيخ انحصىل   هت انًاَحت نهشهادةانج

 انمغى انكهيت انجايعت عهً انشهادة

 انبكانىسيىط
التربية للعلىم الصرفة  بغداد

 ابي الهيثن
 1991/1991 الرياضيات

 انًاجغتيش
التربية للعلىم الصرفة  بغداد

 ابي الهيثن
 2112 الرياضيات

 

 يىظيف: انتذسج ان ثانثا

 انً -يٍ /  انفتشة انجهت انىظيفت ث 

 هالحظ فني 0
جاهعة بغداد/كلية التربية للعلىم 

 الصرفة ابي الهيثن
1999- 

 هالحظ فني اقدم 2
جاهعة بغداد/كلية التربية للعلىم 

 الصرفة ابي الهيثن
-2112 

 هدرس هساعد 3
جاهعة بغداد/كلية التربية للعلىم 

 الصرفة ابي الهيثن
2112- 2111 

 هدرس  4
جاهعة بغداد/كلية التربية للعلىم 

 الصرفة ابي الهيثن
 وهستورة الى االى 2111
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  هافياث انتي دّسط : انجايع سابعا

 انً -يٍ  / انفتشة  انجايعت (انمغى – )انًعهذ / انكهيت  انجهت ث

 بغداد التربية للعلىم الصرفة ابي الهيثنكلية  1
وهستورة الى  -0777

 االى
 

  احصائياث و بياَاث:  خايغا

 انتفصيم اث و انبياَاثانًعهىي ث

0 
عدددذد انًدددىاد انذساعددديت انتدددي لددداو بتذسيغدددها فدددي انذساعددداث 

 األونيت و انعهيا

 انعهيا االونيت

 ال يىجذ يىاد دساعيت  6

2 
عدددددذد يدددددشاث انحصدددددىل عهدددددً جدددددائضة انعهًددددداء أو جدددددائضة 

 األعتار األول

 األول جائضة األعتار جائضة انعهًاء

 ال يىجذ ال يىجذ

 23 عذد يشاسيع انتخشج نطهبت انغُت انًُتهيت انتي أششف عهيها 3

 عذد انًؤتًشاث انتي شاسن فيها داخم و خاسج انعشاق 4
 خاسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ 2

5 
عددددذد انددددىسػ و انُددددذواث و انحهمدددداث انتددددي شدددداسن فيهددددا 

 داخم و خاسج انعشاق

 سج انعشاقخا داخم انعشاق

 ال يىجذ 25

6 
عدددذد انبحدددىش انًُشدددىسة فدددي يجدددالث و يدددؤتًشاث داخدددم و 

 خاسج انعشاق

 خاسج انعشاق داخم انعشاق

2 3 

 عذد انجىائض و انشهاداث انتمذيشيت داخم و خاسج انعشاق 9
 خاسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ 0

 يهاعذد انذوساث انتطىيشيت و انتذسيبيت انتي شاسن ف 8
 خاسج انعشاق داخم انعشاق

 ال يىجذ 9

7 
 أعذاد انًغاهًاث  

 في خذيت انًجتًع

 95 َذواث و وسػ عًم

 9 دوساث تعهيى يغتًش

01 
اسج وصاسة خدددعدددذد انهجددداٌ انتدددي شددداسن بعودددىيتها داخدددم و 

 انتعهيى انعاني

 خاسج انتعهيى انعاني داخم انتعهيى انعاني

 ال يىجذ 6

 ش و انتمذيشعذد كتب انشك 00
 وصيش

سئيظ 

 جايعت

عًيذ 

 كهيت
 آخشي
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