
 

 

 
   

                       

 

Curriculum Vitae 
 

Full Name: Asmaa Salah Alddin Sulaiman  
Date and Place of Birth: 1985  , Mosul, Iraq. 
Religion: Muslim. 
Citizenship: Iraqi. 
Marital Status:  married  
Current Employment: Assistant Lecturer 
Specialization: Operation Research 
Institutional Information: Telafer University, Telafer Township, Iraq. 
E-mail Addresses: asmaa.s.sulaiman@uotelafer.edu.iq   
Phone Number:  
ResearchGate URL: https://www.researchgate.net/profile/Asmaa_Sulaiman 
GoogleScholarURL:https://scholar.google.com/citations?user=i3GRtBEAAAAJ&hl=ar#d=gs_
hdr_drw 
 
Scopus URL: دال يوج  
Publons URL: دال يوج  
ORCID ID:   ال يوجد 

Research ID: دال يوج  
Academic Qualifications 

year The Title of Thesis 
2010 Using  Genetic Algorithm in Study of Equilibrium for 

Non Zero Sum Games رسالة الماجستير( )  
2007 A review of some methods to solve Transportation 

problems   تخرجالبحث(  ) 
 

Teaching Experience 

Teaching Experience /Talafer University - College of Basic 
Education  
Assistant Lecturer 

2013-2021 

Put your 
picture 

 



 

 

 
 
 
 
 

Administrative Experience /Talafer University - College of Basic 
Education 

1) Member of the Scientific Subcommittee in the Mathematics Department for the 

year 2020-2021 

2) Member of the Examination Committee for the year 2020-2021 

3) Member of the Scientific Subcommittee in the Mathematics Department for the 

year 2019-2020 

4) Member of the Examination Committee for the year 2019-2020 

5) Member of the Scientific Subcommittee in the Mathematics Department for the 

year 2018-2019 

• Teaching Tests and Standards for the third stage of the in 
semester. st1 the

semester. st1 the infor the first stage of the  calculus Teaching• 

 st2 the infor the first stage of the  Matrices Teaching• 
semester.
• Teaching Measurement and calendar for the third stage of 

semester. ndthe 2
 ndfor the second stage of the 2 StatisticAdvanced • Teaching 

semester.
• Teaching Advanced Probabilities for the second stage of the 

semester. st1 the in
• Teaching Principles of Probability for the first stage of the in 

semester. st1 the

 

Al-Firdaws Private School / Al-Yaman 
Teacher 

2012-2013 

• Teaching Computer for the  all stage. 

• Teaching mathematic for the  second and the  Third stage . 

 

Teaching Experience /Mosul University - College of 
Administration and Economics / Department of Business 
Administration 
External lecture 

2010-2011 

• Teaching mathematic for the  first stage of the 1nd semester.  



 

 

6) Member of the Examination Committee for the year 2018-2019 

7) Member of the Audit Committee on Exam Results and Grades for the year 2017-

2018 

8) Member of the Documents and Certificates Unit for the College of Basic 

Education for the year 2017-2018 

9) Member of the Human Rights Committee of the College of Basic Education for 

the year 2013-2014 

10) Member of the Educational Guidance Unit for the year 2013-2014 
 

Published Articles  
 

The	Article	
Title	

The	link	of	
the	published	
paper	

Name	of	Journal	 Classifi
cation	
Journal	

Date	of	
publis
h	

Finding	Optimal	
Strategy	for	Static	
Games	by	Using	
Genetic	Algorithm	

https://www.iasj.net/
iasj/download/3d816
5f45870512f 

Iraqi Journal of 
statictical Science Local 

21/12/201
1 

Using	Ant	Colony	
Algorithm	to	
find	the	Optimal	
Assignment		

https://www.iasj.net/
iasj/download/d1453
e78187aef28 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 االقتصادية واإلدارية

Local 

19/8/2019 

Proposed	
methods	for	
finding	the	basic	
acceptable	
solution	for	the	
transportation	
problems		

https://stats.mosuljo
urnals.com/article_1
64175_7b5d458c552
ad6486a5afda05f7bd
388.pdf 

Iraqi Journal of 
statictical Science 

Local 

1/12/2019 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

الذاتيةالسيرة   
 
 
 

 االسم: أسماء صالح الدين سليمان 
   1985تاريخ الميالد: 
 الديانة: مسلمة

 الحالة االجتماعية: متزوجة
 تدريسية / مدرس مساعدالوظيفة الحالية: 

 االختصاص العام : إحصاء 
 االختصاص الدقيق: بحوث العمليات  

 كلية التربية االساسية/ قسم الرياضيات  /المؤسسة : جامعة تلعفر 
 العنوان البريدي:

  asmaa.s.sulaiman@uotelafer.edu.iq  
 رقم الهاتف:

ResearchGate URL: https://www.researchgate.net/profile/Asmaa_Sulaiman 
GoogleScholarURL:https://scholar.google.com/citations?user=i3GRtBEAAAAJ&hl=ar#d=gs_
hdr_drw 

Scopus URL: دال يوج  
Publons URL: دال يوج  
ORCID ID:   ال يوجد 

Research ID: دال يوج  
 الشهادات االكاديمية 

 السنة  عنوان الرسالة
 التوازن لأللعاب ذات المجموع غير الصفرياستخدام الخوارزمية الجينية في دراسة 

  (رسالة ماجستير)
2010 

 2007  (بحث تخرج) استعراض بعض الطرق لحل مشاكل النقل
 

 الخبرة  التدريسية 

  

 التربية االساسية  كلية  –   تلعفرجامعة   2021 - 2013
  مدرس مساعد 

    الرياضيات / الكورس األول تدريس مادة مبادئ االحتمالية للمرحلة األولى قسم 
 تدريس مادة االحتماالت المتقدمة للمرحلة الثانية قسم الرياضيات / الكورس األول 
  تدريس مادة اإلحصاء المتقدم للمرحلة الثانية قسم الرياضيات / الكورس الثاني 

 

صورة  
 شخصية



 

 

  تدريس مادة القياس والتقويم للمرحلة الثالثة  قسم الرياضيات / الكورس الثاني 
 للمرحلة األولى قسم الرياضيات / الكورس الثاني  تدريس مادة المصفوفات 
 تدريس مادة التفاضل للمرحلة األولى قسم الرياضيات / الكورس األول 
 تدريس مادة االختبارات والمقاييس للمرحلة الثالثة قسم الرياضيات / الكورس االول 

  مدرسة الفردوس األهلية / األيمن  2013 -  2012
  معلمة 

   تدريس مادة الحاسوب لكافة المراحل 
 ) تدريس مادة الرياضيات االنكليزيةMathلمرحلة الثانية والثالثة ) ل 

  االدارة واالقتصاد كلية  – الموصل جامعة  2011 – 2010
  محاضر خارجي

  تدريس مادة الرياضيات للمرحلة األولى قسم إدارة األعمال  

 
 

 

  كلية التربية االساسية –اإلدارية/جامعة تلعفر الخبرة 
  مدرس مساعد

 2021 - 2020لعام  العلمية الفرعية في قسم الرياضيات عضو في اللجنة  )1
  2021 - 2020عضو في اللجنة االمتحانية لعام  )2
 2020 - 2019لعام  العلمية الفرعية في قسم الرياضيات في اللجنة عضو  )3
  2020 - 2019عضو في اللجنة االمتحانية لعام  )4
  2019 - 2018لعام  العلمية الفرعية في قسم الرياضيات عضو في اللجنة  )5
  2019 - 2018عضو في اللجنة االمتحانية لعام  )6
      2018 - 2017عضو في اللجنة التدقيقية على النتائج والدرجات االمتحانية لعام   )7
    2018- 2017عضو في وحدة الوثائق والشهادات الخاصة بكلية التربية االساسية لعام   )8
      2014 - 2013عضو في لجنة حقوق االنسان الخاصة بكلية التربية االساسية لعام   )9
 2014- 2013لعام   عضو في وحدة اإلرشاد التربوي  ) 10

 البحوث المنشورة 
 

 عنوان البحث  اسم المجلة رابط البحث  تصنيف المجلة تاريخ النشر 

 محلي 21/12/2011

https://www.iasj
.net/iasj/downlo
ad/3d8165f4587

0512f  

المجلة العراقية للعلوم  
  اإلحصائية

إيجاد امثل إستراتيجية  
لأللعاب الساكنة باستخدام 

  الخوارزمية الجينية

 محلي 19/8/2019

https://www.iasj
.net/iasj/downlo
ad/d1453e7818
7aef28 

مجلة جامعة االنبار  
للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية 

استخدام خوارزمية 
مستعمرة النمل إليجاد 

 التخصيص األمثل 

 محلي 1/12/2019

https://stats.mos
uljournals.com/
article_164175_
7b5d458c552ad
6486a5afda05f7
bd388.pdf 

Iraqi Journal of 
statictical 
Science 

طرائق مقترحة إليجاد 
الحل األساسي المقبول 

 لمشاكل النقل  



 

 

  

 


