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 إنعام عبد الرحمن نعمان محمد االسم الرباعي : -

 7691 تاريخ الوالدة : -

 71/71/3172 تاريخ الحصول عليها :                                         دكتوراه   الشهادة : -

 احصاء تطبيقي   التخصص الدقيق :                              إحصاء    التخصص العام : -

 37/7/3172 تاريخ الحصول عليه :                                  مدرس    اللقب العلمي : -

 سنوات  1 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 سنة  73 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

  enam_67_2010@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 /كلية االدارة واالقتصاد العراق / الجامعة المستنصرية  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 العراق /جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد   الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 العراق /جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 تحليل التجارب ذات االستجابات المتعددة  عنوان رسالة الماجستير : -

-  (Analysis multi responses experiments with application )  

للشركة العامة للصناعات االلكترونية باستخدام التوزيع االسي  تصميم خطط عينات الفبول عنوان رسالة الدكتوراه : -

 Designing acceptance sampling plans for general company for electronic  industries byالعام  

using generalized exponential distribution  

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

مساعد رثيس قسم الحاسبات  7

 االلكترونية 

 3111-3111 رئاسة جامعة ديالى 

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

 

mailto:enam_67_2010@yahoo.com


 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

قسم  تدريس مادة الحاسبات  المرحلة االولى/ 3112-3113 جامعة بغداد /كلية الزراعة 7

 االقتصاد الزراعي 

تدريس مادة مبادئ االحصاء للصف االول /قسم  3112-3112 جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد   3

 ادارة االعمال 

 تدريس مادة لحاسبات  3172-3119 جامعة ديالى /كلية الطب البيطري  2

(windows &Microsoft office )  

    

 قام بتدريسهاالمقررات الدراسية التي  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 3112-3113 الحاسبات االقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة بغداد  7

 3112-3112 مبادئ االحصاء ادارة االعمال  كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد   3

 3111-3111 الحاسبات  كلية الطب البيطري جامعة ديالى  2

 3116-3111 االحصاء الحاسبات  كلية التربية الرازي  جامعة ديالى 2

 9000-9002 الحاسبات  االحصاء  كلية االدارة واالقتصاد  جامعة ديالى 9

, االحصاء 3الجبر الخطي مرحلة 

 الرياضي 

3171-3177 

 

, الجبر  2االحصاء الرياضي مرحلة 

  3الخطي  مرحلة 

3177-3173 

,  2العمليات العشوائية  المرحلة 

  العينات ,  2االحصاء الرياضي مرحلة 

 3مرحلة 

3173-7172 

,  2العمليات العشوائية  المرحلة 

, الجبر  2االحصاء الرياضي مرحلة 

, االحصاء الحيوي 3الخطي مرحلة 

 2المرحلة  

3172-3172 

 3172-3173 االحصاء واالحتماالت  الرياضيات  كلية العلوم جامعة ديالى 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -



نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسية

 3173-3177 بحث وحضور  كربالء  جامعة  القاء بحث  7

 7172-3173 حضور  جامعة اربيل   ورشة تدريبية  3

 3173-3177 حضور جامعة ديالى  ندوة 

 3172-3173 حضور جامعة ديالى  ندوة  2

جامعة ديالى /كلية االدارة  ندوة  2
 واالقتصاد 

حضور والقاء 
 محاضرة 

3173-3172 

 ال يوجد  :( التي قام بالنشر فيها impact factorsالمجالت العالمية ومجلت ) -

 السنة  العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

      

 

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع  الجهة المانحة 

 او النشاط

 السنة 

جامعة ديالى  /رئيس   شكر وتقدير  7

 جامعة ديالى 

 3119-3111 

وزير التعليم العالي   شكر وتقدير  3

والبحث العلمي  االستاذ 

 علي االدب  

 3172-3172 

 العربية واالنكليزية اللغات التي يجيدها : (7

 : االشراف على بحوث تخرج لطالب الصف الرابع في :  نشاطات اخرى -

  كلية التربية االساسية / جامعة ديالى  (7

 كلية العلوم /جامعة ديالى   (3

 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة ديالى  (2

 


