
  

 

 

 

 

 

 

 انضيزِ انذاحيّ
 

 

 

 صكيُت شايم جاصى:    ـى ـــــــــاالصــ

  32/9/7991: حاريخ انًيـالد 

 يخزٔجّ انحانت انزٔجيت :

 اثُاٌ   ذد األٔالد  :ــعـــ

  يضهًت :   انذيـــــــــــاَت

 االحصاء:     صــانخـخـص

 احصاء انخطبيقيانخخصص انذقيق :   

 حذريضي:        تانٕظيف

 يذرس يضاعذ      عهًيت :انذرجت ان

 كهيت االدارة ٔاالقخصاد /قضى االحصاء جايعت ٔاصط/:       عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْاحف

     71933977273:     انٓاحف انُقال

  assal.khaton@gmail.comكخزَٔي :انبزيذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالث انعهًيت  

 اريخالت ة ـــالؽؾق اجلامعة الدرجة العؾؿقة

 21/1/2016 االدارة واالقتصاد واسط مدرس مساعد

    

    

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 .ًٓاو االداريت: ان ثاَياً  

 

 

 : انًقزراث انذراصيت انخى قًج بخذريضٓا. ثانثاً  

 ةـــــالسـ   ادةـــــامل مـــالؼس ت

 2016 /متعدد متغيرات2و1تحليل عددي تالرياضيات /كلية الحاسوب والرياضيا 1

 2016 2و1تحليل عددي  حاسوب/كلية الحاسوب والرياضيات 2

 2016 عملي  Access االحصاء/كلية االدارة واالقتصاد 3

 2016 احتماالت / احصاء رياضي الرياضيات/كلية التربية 4

 2018-2017 / مصفوفات/جبر خطي2و1انحدار  االحصاء /كلية االدارة واالقتصاد 5

6    

 

 انخي شارك فيٓا.انعهًيت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث : رابعاً  

 .3772جًٕٓريت يصز انعزبيت  -انقاْزة –انًؤحًز انعًهًي انخايش نالحصائييٍ انعزب  .7

 .3772جايعت كزبالء  –انًؤحًز انعهًي انذٔني انثايٍ  .3

 

 

 .: األنشطة العؾؿقة  خامسًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انى –انفخزة يٍ  انجٓت انٕظيفت ت

7    
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 . البحوث املـشورة: سادسًا 

 السـة حمل الـشر أسم البحث ت.

التحلٌل التمٌٌزي اللبً مع تطبٌق عملً للبٌانات مرضى  1
 سرطان الدم فً محافظة واسط

 6102 كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء

مقارنةةة بعةةا طراقةةق تقةةدٌر المعلمةةة التملٌدٌةةة لةةدوال اللةة   2
ال التمٌٌزٌةةة مةةع تطبٌةةق متعةةددالمترٌرات و توظٌالةةا فةةً الةةدو

 عملً 

 6102 القاهرة/جملورٌة مصر العربٌة

دراسة مقارنة بٌن اسةلو  التحلٌةل التمٌٌةزي ال طةً واسةلو   3
 التحلٌل التمٌٌزي اللبً /دراسة تطبٌقٌة

 6102 جامعة كربالء/كلٌة االدارة واالقتصاد

تحديد العوامل االقتصادية المؤثرة  لىؤع لا ؤد ال ؤي  وؤ   ؤو   4

 االحؤؤاد  با ؤؤتعماا اومؤؤولم المث ؤؤة عؤؤةا  لؤؤق اا  المال ؤؤةال
  به المعىم 

برداد/الجامعةةةةةةة العراقٌة/كلٌةةةةةةة االدارة 
 واالقتصاد

6102 

    

 

 .والتؼديركتب الشؽر : سابعًا 

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر  ت

1    

2    

 

 .أو املرتمجة الؽتب املؤلػة: ثامـًا 

 سـة الـشر أسم الؽتاب ت

 spss 6102اال تبارات الالمعلمٌة فً مجال الرٌاضً باست دام برنامج  1

 

 ات .ــ:الؾغ تاسعًا 

        العةب ة      

        االوكى زية  

          الفاا        


