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 خالصة السٌرة الذاتٌة
 -المعلومات الشخصٌة: -1

 :هالة قحطان حمدي الهرمزي-االسم  

 : من جامعة بغداد -0211 -علوم رٌاضٌات ماجستٌر  -الشهادة 

 ًةالصرفالرٌاضٌات افً  مدرس مساعد -:والتخصص الدقٌق  اللقب العلم. 

 :التعلٌم العالً. سنة فً 12بحدود  -مدة الخدمة الحكومٌة 
 

  -المهارات االكادٌمٌة: -2
 2002-2002فً مختبرات قسم علوم الرٌاضٌات منذ سنة  باحث ساعدم 

  ًولحد االن 2002منذ سنة  ...تحسس النائً ونظم المعلومات الجغرافٌةالفً قسم علوم تدرٌس 
 .للدراسات االولٌة

 20=   9200-2200لعام الدراسً ل تقٌٌم االداء% 

 

  -المهارات البحثٌة والعلمٌة: -3
 يحهٍح  َذواخ وورظ عًم عهًٍح وادارٌح وترتىٌح تحث عهًً يحهٍا وعانًٍا ويشاركح فً 4َشر. 

 ثٍح فً يجال صٍاَح انحاضة وَظاو انثطاقح انًعهىياتٍح وشهادج ٌانحصىل عهى انعذٌذ يٍ انشهاداخ انتذر.IC3 
 

 -دارٌة:المهارات اال -4
  وقسم الرٌاضٌات.  التحسس النائًجامعة بغداد وكلٌة العلوم وقسم عدٌدة فً عضو لجان ادارٌة 

 حاصهح عهى انعذٌذ يٍ شهاداخ تقذرٌح ويشاركح فً يجال  اىَؤصضاث ىَ٘ارد االدارٌت اىخبزة((

ٌٍ التكص وكىكم ضكىنر +تكىنخطح عًم انًىارد انثشرٌح + دوراخ فً ا+   االحصاء انجايعً

 ((.انًحفظح االنكتروٍَح

  -كتب الشكر والتقدٌر: -5

 يعانً وزٌر انتعهٍى انعانً وانثحث انعهًً انًحترو –كتاب شكر وتقذٌر         0          

 تغذاد انًحترو رئٍص جايعحانًطاعذ االداري نانطٍذ  –كتاب شكر وتقذٌر       1        

 ذٌر عاويتذرجح   –كتاب شكر وتقذٌر       52        

  -مؤشرات الرصانة العلمٌة: -6
  "مؤشر "هٌرشIndex -H  =0 = بحث  4بأشارات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اىضٍزٓ اىذاحٍٔ
 

 

 

 

 ٕاىت قحطاُ حَذي:    ـٌ ـــــــــاالصــ

 1137-11-12: حارٌخ اىٍَـالد 

 ٍخزٗجت اىحاىت اىزٗجٍت :

 4    ذد األٗالد  :ــعـــ

 ٍضيَت  :   اىذٌـــــــــــاّت

         صزفت/  عيً٘ رٌاضٍاث:     صــاىخـخـص

   حذرٌضً :     ٔ ــــــاى٘ظٍف

  ٍضاعذ ٍذرس  اىذرجت اىعيٍَت :

            عيً٘ اىخحضش اىْائً ّٗظٌ اىَعيٍ٘اث اىجغزافٍتقضٌ -ميٍت اىعيً٘-جاٍعت بغذاد:    عْ٘اُ اىعَو

 اىعَو   :         ٕاحف

 53354222112:        اىٖاحف اىْقاه

   hala_hamdi73@gmail.comنخزًّٗ :اىبزٌذ إالى
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 .أٗالً : اىَؤٕالث اىعيٍَت  

 

 

 

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1994  العلوم بغداد

 ماجستٌرال
 

 0211 العلوم بغداد 

    أخرى
 
 
 
 
 

 ثاٍّاً : اىخذرج اى٘ظٍفً . 

 

 ثاىثاً : اىخذرٌش اىجاٍعً . 

 انى -يٍ انفترج   انجايعح )انًعهذ / انكهٍح(  انجهح خ

 2002- 2002 بغداد الرٌاضٌاتقسم -علومال 1

 ومستمرة  بالخدمة 2002 بغداد التحسس النائًقسم -العلوم 2 بالخدمة

3    

4    

5    

 انى -انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 0210-0228 اىزٌاضٍاثقضٌ عيً٘ -اىعيً٘ميٍت –جاٍعت بغذاد   يطاعذ تاحث 1

اىخحضش قضٌ -ميٍت اىعيً٘–جاٍعت بغذاد  يذرش يطاعذ 0

 اىْائً

 حذ االٌويطتًرج ن -0218 

3    

4    



 

 

 

 

 

 

 

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : اىَقزراث اىذراصٍت اىخى قَج بخذرٌضٖا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 ++Cلغة مختبر حاسب +  الرٌاضٌات 1

 مجةبر

0228-0212 

 0210-0212  مختبر التحلٌل العددي الرٌاضٌات 0

 0219-0218 تفاضل وتكاملCalculus   التحسس النائً 3

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 :اىخً أشزف عيٍٖا( اىزصائو  ،االطارٌح  )خاٍضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

0    

3    

 اىخً شارك فٍٖا.اىعيٍَت ٗاىْذٗاث اىَؤحَزاث صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور قضٌ اىفيل 7/02/2007 نقطة التفرد فً الثقب االسودندوة  1

 مشاركة قضٌ اىحاصباث 4/02/2007 ندوة تكوٌن محفظة الكترونٌة 0

 حضور قضٌ عيً٘ اىحٍاة 05/00/2007  السٌطرة على سرطان الثديندوة  3

محاضرة فاٌروسات الحاسوب  4
 وطرق الوقاٌة منها
 

 مشاركة ٗحذة االصخشعار عِ بعذ 22/00/2007

 مشاركة قاعت االدرٌضًميٍت اىعيً٘ /  6/5/2003 الخالٌا الجذعٌةندوة  5

 دورة الصفوف التعلٌمٌة 6
Google classroom  

 مشاركة ٍزمز ابِ صٍْا  8/0/2002

محطات اكادٌمٌة فً جامعة  ندوة 1
 مٌزوري

  حضور علوم الحٌاةقسم  05/00/2007

 حضور  الفلك قسم 02/3/2002 ورشة عمل خطة الموارد البشرٌة 8

ٍزاقبت اىع٘اصف اىخزابٍت  ّذٗة 9

 باصخخذاً حقٍْاث االصخشعار عِ بعذ

 ٍشارمت قاعت االدرٌضً ميٍت اىعيً٘ / 52/1/5514

ٗرشت عَو االحصاء اىجاٍعً  12

 ٗاىخقًْ 

جاٍعت بغذاد / قضٌ اىذراصاث  55/15/5512

 ٗاىخخطٍظ ٗاىَخابعت

 ٍشارمت

اىَبادئ االصاصٍت فً حضاب اىف٘ائذ  11

 اىَصزفٍت

 حض٘ر قضٌ اىزٌاضٍاث 2/1/5511

ٗرشت عَو االحصاء اىجاٍعً  10

 ٗاىخقًْ 

/ قضٌ اىذراصاث  جاٍعت بغذاد 3/1/5512

 ٗاىخخطٍظ ٗاىَخابعت

 حض٘ر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ٗرشت عَو االحصاء اىجاٍعً  13

 ٗاىخقًْ 

جاٍعت بغذاد / قضٌ اىذراصاث  2/15/5513

 ٗاىخخطٍظ ٗاىَخابعت

 ٍشارمت

 ٍشارمت ميٍت اىعيً٘ 12/15/5512 ٍٖزجاُ اىيغت اىعزبٍت 14

 ٍشارمت قضٌ اىحاصباث IC3 17/7/5511دٗرة  15

الحصاء الجامعً ورشة عمل ا 16
 والتقنً

قاعت االدرٌضًميٍت اىعيً٘ /  30/0/2003   مشاركة 

 حضور   قسم الرٌاضٌات  27/6/2002 ندوة التشفٌر وفك التشفٌر  11

 مشاركة مركز التعلٌم المستمر 2/9/2002 دورة سالمة اللغة العربٌة 18

دورة التاهٌل التربوي واللغة  19
 العربٌة

 مشاركة لٌم المستمروحدة التع 02/5/2007

 مشاركة  وحدة االستشعار عن بعد 30/4/2002 ندوة الطاقات المتجددة فً العراق  02

 حضور قاعت االدرٌضًيٍت اىعيً٘ / م 03/3/2002 ورشة التشفٌر وتحلٌل التشفٌر  01

 مشاركة قضٌ اىزٌاضٍاث 3/5/2007 دورة الالتكس 00

 مشاركة حقاّت االحصاالث ٍخخبز ٗحذة 27/2/2002 دورة الالتكس 03

 مشاركة قضٌ اىزٌاضٍاث 7/0/2002 دورة الالتكس 04

 googleكٌفٌة ملئ استمارة  05

scholar  ًف 
 مشاركة ٍزمز اىخطٌ٘ز ٗاىخعيٌٍ اىَضخَز 03/6/2007

 القاء قضٌ اىخحضش اىْائً 22/00/2002 محاضرة الرقم الذهبً  06

الدولً الثانً المؤتمر العلمً  01
 التطبٌقٌة والصرفة رٌاضٌاتلل

 مشاركة قضٌ اىزٌاضٍاث 27/2/2009

 google scholar andدورة  08

research gate  
 مشاركة ٍخخبز ٗحذة حقاّت االحصاالث 26/3/2002

محاضرة االنحٌاز التاكٌدي وتاثٌره  29
السلبً فً البحث العلمً والعقل 

 الجمعً للمجتمع 

 حضور قضٌ اىخحضش اىْائً 07/02/2002

ندوة اٌتام العراق هل هً معادلة  32
 صعبة

 حضور قضٌ اىزٌاضٍاث 02/2/2009

دورة النموذج الرٌاضٌاتً  31
المستخدم فً قواعد تسدٌد 

 القروض المالٌة فً المصارف

 حضور قضٌ اىزٌاضٍاث 09/3/2009

دور الرٌاضٌات فً فن محاضرة  30
 العمارة االسالمٌة

 ورحض قضٌ اىزٌاضٍاث 26/3/2009

ورشة عمل ادارة مصادر المٌاه  33
 باستعمال تقنٌات االستشعار عن بعد

 حضور قسم التحسس النائً 7/4/2009

ندوة تقنٌات المٌكرووٌف واالقمار  34
 الصناعٌة

 حضور قسم التحسس النائً 06/3/2009



 

 

 

 

 

 

 

 حضور قسم التحسس النائً 24/02/2002 محاضرة امراض المبانً 35

تمع العراقً فً محاضرة دور المج 36
 حفظ االمن الوطنً

 حضور قسم التحسس النائً 24/02/2002

الفٌلسوف  -محاضرة برتراند راسل 37
 عالم الرٌاضٌات –االنسان 

 حضور قسم التحسس النائً 07/02/2002

ورشة عمل التطبٌقات الذكٌة لنظم  32
 المعلومات الجغرافٌة

 حضور قسم التحسس النائً 09/00/2002

عمل التطبٌقات الذكٌة  ورشة 39
 النظمة تجدٌد المواقع الجغرافٌة

 حضور قسم التحسس النائً 02/02/2002

محاضرة حقائق كونٌة ومفاهٌم  40
 فٌزٌائٌة فً القرأن

 حضور قسم التحسس النائً 26/00/2002

محاضرة حضارة العراق  40
 االولى:النظام االقتصادي

 حضور قسم التحسس النائً 02/00/2002

 القاء قسم التحسس النائً 03/5/2009 محاضرة الرٌاضٌات االكتوارٌة 42

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 التلوث االلكترونً ومخاطره على لجنة 

 

  المجتمع

 لجنة فرعٌة

 لجنة فرعٌة  الجرد السنويلجنة 

 لجنة تخطٌط ومتابعة 

 

 

  زيلجنة التوثٌق المرك

  لجنة البصمة االلكترونٌة

   االتالف الفرعٌةلجنة 

 

 

  لجنة ساندة للجنة االتالف الفرعٌة

  لجنة نشاطات الطلبة

  لجنة االعتمادٌة

  لجنة امتحانٌة

  لجنة الموسم الثقافً

  spss لجنة االحصاء الرٌاضً

  لجنة غٌابات طلبة



 

 

 

 

 

 

 

  لجنة مقررات

  لجنة قاعدة البٌانات

  تنسٌقٌة لتدقٌق قوائم الخرٌجٌٌن لجنة

  لجان تحضٌرٌة)تقنٌات االقمار الصناعٌة(

 

 

 

 

أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

0 The effect of slip condition on heat transfer of 

MHD oscillatory third order fluid flow in a 

channel filled with porous medium 

Iraqi Journal of Science  0210 

2 R- Annihilator – Small Submodules Iraqi Journal of Science 0216 

3  
 R-ANNIHILATOR-SUPPLEMENTED 

SUBMODULES. 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

SCIENCE & 

RESEARCH 

0216 

 R-Annihilator – Hollow Modules INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

SCIENCE & 

0218 

    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة عضوٌة  :تاسعا 

      

    

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 10/3/0229 عمٌد الكلٌة شكركتاب ال 1

 9/6/0229                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 0

 1/9/0229                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 3

 19/1/0229                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 4

 14/11/0212 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 5

 18/3/0212                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 6

 5/4/0212                                    عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 1

 02/4/0211                                             معاون العمٌد للشؤون االدارٌة كتاب الشكر 8

 16/12/0211                                             معاون العمٌد للشؤون االدارٌة كتاب الشكر 9

المساعد االداري لرئٌس  كتاب الشكر 12

 الجامعة

01/11/0211 

 0/1/0211                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 11

 10/3/0219                                             كلٌة العلومعمادة  شهادة تقدٌرٌة 10

 0/1/0210                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 13

 1/3/0210                                             معاون العمٌد للشؤون االدارٌة كتاب الشكر 14

 08/1/0213                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 15

 08/0/0219 عمٌد الكلٌة شهادة تقدٌرٌة 16

 4/11/0213                                            عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 11

 32/9/0214 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 18

 9/1/0214                                             عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 19

 6/11/0214 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 02

 01/3/0211 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 01

 09/8/0211 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 00

 18/3/0218 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 03

 0/12/0218 لكلٌةعمٌد ا كتاب الشكر 04



 

 

 

 

 

 

 

 13/1/0219 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 05

 6/4/0219 عمٌد الكلٌة كتاب الشكر 06

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

0   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثانً عشر :اللغ 

 انعرتٍح             

 االَكهٍسٌح             

  

 

 

 

   CD حىظح : ٌتى تطهٍى َطخح عهى  يه


