السيرة الشخصية والعلمية
المعلومات الشخصية :










االسم :مرٌم ٌاسٌن عبدهللا
محل وتارٌخ التولد  :العراق – بغداد – 8914
القومٌة :عراقٌة
الدٌانة :مسلمة
الحالة االتجتماعٌة :متووتجة
محل االقامة :العراق ,بغداد
رقم الهاتف00=:8;;779<9:;0 :
عنوان البرٌد االلكترونًm1_2100@yahoo.com :
اللغات :العربٌة -االنتجلٌوٌة

المؤهالت العلمية:







التجهة المانحة لدرتجة البكلورٌوس و تارٌخ الحصول علٌها  :تجامعة
بغداد/كلٌة التربٌة للبنات/قسم الحاسبات 6006/
التجهة المانحة لدرتجة الماتجستٌر و تارٌخ الحصول علٌها:التجامعة الوطنٌة
المالٌوٌة /كلٌة التكنلوتجٌا وعلم المعلومات /قسم علوم الحاسبات 6085/
االختصاص العام والدقٌق :علوم حاسبات  /تقانة معلومات
عنوان اطروحة الماتجستٌر:استخراج الكلمات العربٌة المركبة المتداخلة
باالعتماد على نمط كٌان اسمً وطرق احصائٌة تتجمٌعٌة
مكان العمل و تارٌخ اول تعٌٌن :تجامعة بغداد/كلٌة التربٌة للبنات/قسم
الحاسبات 600:
عدد سنوات الخدمة )88(:سنة.

البحوث المنجزة والمنشورة:
 -8استخراج االسماء المركبة المتداخلة باالعتماد على الطرق اللغوٌة
والطرق االحصائٌة 6085,
 -6تحسٌن طرٌقة هتجٌنة من طرق لغوٌة واحصائٌة الستخراج االسماء
المركبة المتداخلة
 -3دمج االسماء المركبة المتداخلة مع التراكٌب المتراصفة المستخرتجة
باالعتماد على طرق لغوٌة واحصائٌة6086,
المنجزات والمهام العلمية :

 تدرٌس مختلف المواضٌع العلمٌة فً قسم الحاسبات و االقسام العلمٌة
االخرى .
 عضو فً عدد من اللتجان االدارٌة المؤقتة و الدائمٌة فً محل علمً.
مهام اخرى
 حصلت على كتب شكر وتقدٌر من عدة تجهات منها ووٌر التعلٌم العالً و
رئٌس تجامعة بغداد وعمٌد كلٌة التربٌة للبنات للتقدٌر للتجهود االستثنائٌة و
االخالص فً العمل باالضافة الى منح قدم سنة وشهر بعد حصولً على
الماتجستٌروحصولً على المرتبة االولى فً دورة التأهٌل التربوي رقم
.214
المشاركة في المؤتمرات العلمية و المحاضرات و الدورات التدريبية:







المشاركة بدورة التأهٌل التربوي رقم  684و دورة اللغة العربٌة سنة 6086
فً مركو التعلٌم المستمر فً تجامعة بغداد .
المشاركة فً دورة  google scholarفً مركو التعلٌم المستمر\ تجامعة
بغداد.6086 ,
المشاركة بدورة الصالحٌة اللغوٌة التً اقٌمت فً كلٌة االداب /تجامعة بغداد
6086
المشاركة بدورة (مؤشرات تقٌٌم اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة) التً اقٌمت
بتجامعة بغداد
المشاركة فً ورشة المهارات العلمٌة ومتطلبات التعاٌش فً المتجتمعات
االتجنبٌة "المستوى المتوسط" التً اقٌمت بالتجامعة التكنلوتجٌة سنة .6083
المشاركة بدورة ال IC3التً اقٌمت بمركو الحاسبة بتجامعة بغداد سنة
.6083

مهارات الحاسوب :
مهارة تجٌدة فً استخدام الحاسوب بمختلف البرامج و معرفة تجٌدة باالنترنت.

