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 الســــيــرة الــــذاتيـــــــــة
Curriculum Vitae (C.V) 

 

 

 ةـــــات الشخصيـــــالمعلوم .1

 سعاد يونس عبد الحسن علي المياحي بــواللق يــالرباعم ـــاالس

 مدرس مساعد يـــب العلمــــاللق

  تاريخ الحصول عليها ماجستير الشهادة

 2 الدعدد االو متزوج ةـــة الزوجيـــالحال

 التربية للعلوم الصرفة الكلية واسط الجامعة لــــالعمان ــــمك

 مسلمه ةــــــــالديان

 مقرر قسم الرياضيات يــب الحالــالمنص

 انثى ـــســالجنـــ

  دــــــــــــالتول

   فـــم الهاتـــرق

 تموز 14كوت/ وانــــــــالعن

 21/1/2001 خ اول تعيينــتاري

   يــترونــد االلكـــالبري

 The study of analytic function in complex analysis ة الماجستيرـــعنوان رسال

  عنوان اطروحة الدكتوراه

 

  االكاديمية المؤهالت العلمية. 2

 سنة التخرج التخصص اسم الجامعة الدرجة العلمية

 2000 رياضيات المستنصرية بكالوريوس

 2005 ة االنكليزيةاللغ واسط بكالوريوس

 2017 رياضيات العثمانية ماجستير

 

 الخبرات العلمية والوظيفية .3

 

 

 

 صورة
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 الفترة التي قضاها في الوظيفة الجهة  اسم الوظيفة ت

 الـــى مــــن

 2007 2002 جامعة واسط/كلية التربية مسؤول وحدة  الحاسبه 1

 2009 2007 جامعة واسط/كلية التربية مسؤول قاعدة بيانات 2

 2010 2009 جامعة واسط/كلية التربية مسؤول وحدة االنترنت 3

  2010 جامعة واسط/كلية التربية مسؤول ادارة وتحديث المواقع 3

 2015 2012 جامعة واسط/كلية التربية مسؤول شعبة األحصاء 4

  2018 جامعة واسط/كلية التربية مسؤول االداء الجامعي 5

  2018 جامعة واسط/كلية التربية مقرر قسم الرياضيات 6

7     

8     

 

 التدريس الجامعي . 4

 

 الفترة التي قضاها في التدريس الجامعـــــــــــة الكلية( /الجهة )المعهد  ت

 الـــى مــــن

 واسط التربية 1
2000 2005 

 واسط التربية 2
2017  

3   
  

4   
  

5   
  

6   
  

7   
  

8   
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 االولية والعليا تدريس المواد في الدراسات  .5

 المرحلة المادة القسم ت المرحلة المادة القسم ت

العلوم النفسية  1

 والتربوية

    8 االولى+الثانية الحاسبات

التحليل  الرياضيات 2

 العقدي

    9 الرابعة

3    10    

4    11    

5    12    

 المحليةالدولية والمؤتمرات المشاركة ب. 6

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

  كلية التربية 2005 الموتمرالعلمي الدولي لكلية التربية 1

2     

3     

     

     

 :ج التدريبية في المجاالت التاليةفي البرام المشاركات. 7

 
 األنشطة اإلدارية

 

 

 ان:ــــاللج -ب
 

  2018 -  على العديد من اللجان اإلدارية والعلمية والمهنية المركزية والفرعية في جامعة واسط خالل الفترة اإلشراف 

 23عدد اللجان : 

 6رئيس جامعة:    :رــــديــر والتقــب الشكـــكت .8

 3 مساعد  رئيس جامعه:                             

 30العميد:                               

 الخبرات المهنية واإلنتاج العلمي .9
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 اقامة دورات حاسوب : الخدمات المجتمعية10

 

 الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  .1

 

 

 

    : والمحلية  الدولية في المؤتمرات العلمية نشورةالبحوث الم .2

 

 

 1   : ورة في مجالت محلية وعالمية منهاالبحوث المنش  .3

 

----------------------------------------------------------------------- 

 9   : الدورات والورش التدريبية .4

 

 عضوية المنظمات والجمعيات العلمية .5

 

  :  العمل على الحاسوب وقواعد بياناتالمهارات الشخصية  .6

 اللغة األنكليزية   : اللغات التي يجيدها .7
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