
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        سهاد أحمد أحمد:    ـم ـــــــــاالســ

  22 / 2 / 1972 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج الحالة الزوجية :

 ال يوجد    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

     إحصاء:         صــالتـخـص

 أستاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

 مدرس       مية :الدرجة العل

  ابن الهيثم / :    كلية التربية للعلوم الصرفة   عنوان العمل

     6913 729 0772العمل   :     هاتف

  6913 729 0772:         الهاتف النقال

 suhadahmed12@gmail.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 
 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1994     كلية الرافدين الجامعة كلية الرافدين الجامعة

 2009 كلية االدارة واالقتصاد بغداد الماجستير
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 الدكتوراه

 

 2016 كلية االدارة واالقتصاد بغداد

    أخرى

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2000-1994 جامعة بغداد كلية التربية / ابن رشد 1

 2000-1994 الجامعة التقنية الوسطى معهد االدارة / باب المعظم 

 الى االن 2000 بغداد ابن الهيثم / وم الصرفةكلية التربية للعل 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1996-1994 رشدابن  كلية التربية / مبرمجم. 1

 1998-1996 رشدابن  كلية التربية / رمجمب 2

 2000-1998 كلية التربية / ابن رشد مبرمج أقدم 3

 2005-2000 كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم رئيس مبرمجين 4

 2016-2009 ابن الهيثم / كلية التربية للعلوم الصرفة مدرس مساعد 5

 الى االن 2016 هيثمابن ال / كلية التربية للعلوم الصرفة مدرس 
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 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2000-1994 تطبيقات جاهزة الجغرافية 1

 2000-1994 تطبيقات جاهزة االحصاء 2

 2000-1994 تطبيقات جاهزة السكرتارية 3

 2000-1994 قات جاهزةتطبي إدارة المصارف 4

 2005-2000 تصميم منطقي علوم الحاسبات 5

 2010-2009 رياضيات علوم الحاسبات 6

 إلى اآلن -2010 تحليل عددي علوم الحاسبات 7

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 

 

 

 

 

 

  

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات مرات المؤتسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 للمؤتمر العلمي الدولي السادس 1

   التحاد االحصائيين العرب

 

 باحث مصر –القاهرة  2016
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العلمي الدولي الرابع عشر المؤتمر  2

 للجمعية العراقية للعلوم االحصائية

 مشارك العراق –بغداد  2016

المؤتمر الدولي الثامن لتكنولوجيا  3

 المعلومات

 –عمان  – جامعة الزيتونة 2017

 األردن

 باحث

كلية التربية للعلوم الصرفة/  2017 المؤتمر العلمي الدولي األول 4

 غدادبجامعة  -ابن الهيثم 

 باحث

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 التدريس .1

 البحث وحظور الندوات والمؤتمرات العلمية .2

البحث وحظور الندوات والمؤتمرات  .1

 العلمية

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو في الجمعية العراقية للعلوم االحصائية   

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  
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 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2016 حث العلميوزارة التعليم العالي والب كتاب شكر 1

 2018-2016 رئيس جامعة بغداد (2كتاب شكر )عدد  2

 2000-1994 جامعة بغداد -كلية التربية/ ابن رشد  العديد من كتب الشكر 1

 2018-2000 ابن الهيثم / كلية التربية للعلوم الصرفة العديد من كتب الشكر 2

/ قسم الحاسبات/ كلية التربية األساسية شهادة تقديرية 3

 الجامعة المستنصرية

2017 

المؤتمر العلمي الدولي األول/ كلية  شهادة تقديرية 4

التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم/ جامعة 

 بغداد

2017 

 

 .أو البحوث  أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر بحثأسم ال ت

استعمال المحاكاةإقتراح خوارزمية جينية معدلّة في تقدير نموذج تجميعي ب 1  2016 

األسلوب البيزي في مصنف االنحدار الشجري لتقدير نموذج تجميعي ومقارنته بالنموذج  2
 اللوجستي مع التطبيق

2016 

3 Poisson Distribution  –Estimating Three Parameters of Weibull  

with Biological Application 

2017 

4 Transmuted of Rayleigh Distribution with Estimation and 

Application on Noise Signal 

2018 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربية            

 االنكليزية  
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   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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