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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2010

الدكتوراة,جامعة ماليا
)بعض مشاكل القراءات الشاذة في البيانات الدائرية(

2007

الماجستير,جامعة ماليا -ماليزيا

2004

البكالوريوس,جامعة الزهر  -غزة

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
حتى الن 2010 ,

استاذ مساعد ,قسم الرياضيات  ,جامعة الزهر _ غزة

2009 ,2010

محاضر ,الكلية الجامعية للبداع والتكنولوجيا  -ماليزيا

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
حتى الن 2013 ,

مساعد رئيس قسم الرياضيات ,القسم

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

 2007معهد الحصاء الماليزي,عضو,دولي
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الهتمامات البحثية
اهتمام

الحصاء ,البيانات التجاهية  ,القراءات الشاذة ,
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

, ,علي أبو زيد ,عبد الغفور حسين ,إبراهيم محمد )(  .رسمة الصندوق للمتغيرات الدائرية
بحوث في مجلت علمية

أبو زيد ,علي  ,عبد الغفور حسين ,إبراهيم محمد ) . (2010مصفوفة التباين للنماذج الدالية مع تطبيقات على بيانات اتجاهات الرياح,مجلة العلوم
) ( .الماليزية245-234, (4)15,
علي أبو زيد  ,عبد الغفور حسين ,إبراهيم محمد ) . (2010مصفوفة التباين للنماذج الدالية مع تطبيقات على بيانات اتجاهات الرياح,مجلة العلوم
) ( .الماليزية245-234, (4)15,
تقارير فنية

,Sir Bill 2010/9علي أبو زيد )(  .الحصاء الكافي للبيانات الدائرية,معهد العلوم الرياضية  -جامعة ماليا  ,ماليزيا
المشاريع البحثية
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المصدر  ,المستوى

2007 ,2010

القراءات الشاذة في البيانات الدائرية ,باحث رئيسي ,جامعة ماليا  -ماليزيا ,جامعة

استشارات
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المؤسسة

2011 ,2011

مراكز العائلة ,خبير رياضيات ,مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

حتى الن 2012 ,

)الشباب وكلء التنمية المجتمعية ,مستشار ,مركز العالم العربي للبحوث والتنمية )أوراد

جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

2007

,الزمالة ,جامعة ماليا  -ماليزيا ,دولي

العروض
عنوان  ,الحدث  ,التاريخ  ,المؤسسة  ,المستوى
متحدث
متحدث رئيسي
ملصق

اكتشاف القراءات المؤثرة في النماذج الدالية للبيانات الدائرية ,المؤتمر الدولي الثاني للعلوم ,مايو , 2010جامعة القصى
 غزة )دولي (.اكتشاف القراءات الشاذة في النماذج الحصائية الدائرية ,السيمنار الدوري لكلية العلوم ,يناير 2013
كلية العلوم ),
جامعة (.
مكتشف القراءات الشاذة ,المعرض الدولي للتكنولوجيا والعلوم ,أكتوبر , 2010وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
ماليزيا )دولي (.

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

تحت الشراف

 ,ماجستير ,منيب كلب ,اختبارات التنافر لتوزيع كوشي الملفوف 2012,
 ,ماجستير ,مصطفى أبو القمصان ,حول حصانة مخططات المراقبة مع بيانات البقاء المعلمية 2012,
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* )تفاضل وتكامل )1,2
* مبادئ الحصاء
* تحليل النحدار
* الحصاء الحيوي

الدبلوم
دراسات عليا

* نظرية الحتمالت
* مبادئ الحصاء
* منهجية البحث والحصاء الصيدلنية
* الحصاء الستدللي
* الحصاء الحيوي المتقدم

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

مارس  - 2002سبتمبر 2005

امين سر برلمان الشباب ,وطني

فبراير  - 1997مارس 2000

رئيس البرلمان الفلسطيني الصغير ,وطني

المهارات
المهارة

تطبيقات البرامج الحصائية ,ممتاز
التعليم المستمر
السنة  ,الموضوع  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 2012إدارة الحملت النتخابية ,غزة ,المركز العربي للبحوث والتنمية ,يناير  -ديسمبر 2013
الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 2012التفكير البداعي وطرق التدريس ,غزة ,الجامعة السلمية ,يناير  -مارس 2012
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