
 االسيیررةة االذذااتيیة
!

 ااالسمم: - ززيینبب علي عبوودد مكي االعططبي.
 تارريیخ االميیالدد: - ٢۲١۱/٠۰٧۷/١۱٩۹٧۷٨۸.
 مكانن االووالددةة: - االبصررةة / االعررااقق.

 االحالة ااالجتماعيیة: متززووجة.
.zainab.maki@yahoo.com      -:االبرريیدد إإلكتررووني        

 ررقمم االهھاتفف: ٠۰٠۰٩۹٦٤٧۷٧۷٤٠۰١۱٦٤٣۳٣۳٤
 االجنسيیة: - عررااقيیهھ.

 االلغاتت:- االعرربيیة ٬، ااالنكليیززيیة.
                                     االعنوواانن:- صنددووقق برريیدد ٦٠۰٤/ برريیدد االعشارر/ االبصررةة/ عررااقق. أأوو

 قسمم االتحليیالتت االمررضيیهھ/ كليیة االعلوومم/ جامعة االبصررةة/ االبصررةة/ عررااقق.                        
   

 االمؤؤهھھھالتت االعلميیة
!

 ١۱. بكالوورريیووسس علوومم حاسباتت/ قسمم علوومم االحاسباتت/ كليیة االعلوومم/ جامعة االبصررةة/ االعررااقق
 .(١۱٩۹٩۹٩۹) 

 ٢۲. ماجستيیرر علوومم حاسباتت/ قسمم علوومم االحاسباتت/ كليیة االعلوومم/ جامعة االبصررةة/ االعررااقق
 (٢۲٠۰٠۰٢۲)٬، “ تصميیمم نظظامم تميیيیزز متكلمم معتمدد على االنصص”. 

                ٣۳. ددكتووررااةة هھھھنددسة االبرراامجيیاتت/ قسمم علوومم االحاسباتت/ جامعة بانكرر/ برريیططانيیا (٢۲٠۰١۱٧۷)٬،
 “ددررااسة خووااررززميیة االذذبابة لترركيیبب االصوورر ذذااتت ااالبعادد االثنائيیة وواالثالثيیة”.

                             
االمؤؤهھھھالتت ااالكادديیميیة 

!
٢۲٠۰٠۰٠۰ - ٢۲٠۰٠۰٢۲ : مساعدد مختبرر/ قسمم علوومم االحاسباتت/ كليیة االعلوومم/ جامعة االبصررةة/ االعررااقق. •

 االموواادد االتي حاضررتت فيیهھا: االمتررجماتت ٬، لغة االتجميیع. 
!

٢۲٠۰٠۰٢۲ - ٢۲٠۰٠۰٣۳ : مددررسس مساعدد خاررجي/ معهھدد االبصررةة االتقني/ االبصررةة/ االعررااقق. •
 االموواادد االتي حاضررتت فيیهھا: مايیكررووسووفتت ااووفسس (وورردد٬، ااكسسس٬، ااكسلل). 

!
٢۲٠۰٠۰٣۳ - ٢۲٠۰١۱١۱ : مددررسس مساعدد/ قسمم علوومم االحاسباتت/ كليیة االعلوومم/ جامعة االبصررةة/ االعررااقق. •

 االموواادد االتي حاضررتت فيیهھا: لغة اااللة وواالتجميیع٬، تقنيیاتت االحاسووبب٬، هھھھنددسة االبرراامجيیاتت. 
!
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!
٢۲٠۰١۱٢۲ - ٢۲٠۰١۱٧۷ : مددررسس/ ددررااسة االددكتووررااةة هھھھنددسة االبرراامجيیاتت/ قسمم علوومم االحاسباتت/ جامعة •

بانكرر/ برريیططانيیا. 
٢۲٠۰١۱٢۲ - ٢۲٠۰١۱٧۷ : مساعدد مختبرر / قسمم علوومم االحاسباتت/ جامعة بانكرر/ برريیططانيیا. •

 .Image processing االموواادد االتي حاضررتت فيیهھا: لغة بررمجة بلغة جافا٬، معالجة االصوورر
!

٢۲٠۰١۱٧۷: شارركتت في مؤؤتمرر بددوولة هھھھوولندداا٬، اامسترردداامم عنن تططبيیقاتت االخووااررززميیة االجيینيیة. •
!

٢۲٠۰١۱٧۷: شارركتت في مؤؤتمرر بددوولة فررنسا عنن تططبيیقاتت االخووااررززميیة االجيینيیة. •
!

٢۲٠۰١۱٧۷ - ٢۲٠۰١۱٨۸  : مددررسس/ قسمم علوومم االحاسباتت/ كليیة االعلوومم/ جامعة االبصررةة/ االعررااقق. •
 االموواادد االتي حاضررتت فيیهھا: ررسمم بالحاسووبب متقددمم٬، نظظامم االتشغيیلل٬، متررجماتت متقددمم. 

!
٢۲٠۰١۱٨۸ - ٢۲٠۰١۱٩۹  : مددررسس/ قسمم علوومم االتحليیالتت االمررضيیة/ كليیة االعلوومم/ جامعة االبصررةة/ •

االعررااقق. االموواادد االتي حاضررتت فيیهھا: تقنيیاتت االحاسووبب. 
٢۲٠۰٠۰٢۲ - ٢۲٠۰١۱٨۸ : ااشررفتت على االعدديیدد منن بحووثث تخررجج ططلبة مررحلة رراابعة. •
٢۲٠۰٠۰٢۲ - ٢۲٠۰١۱٩۹ : االمشارركة في االعدديیدد منن االنددووااتت ووووررشاتت االعملل. •
٢۲٠۰٠۰٢۲ ـ ٢۲٠۰١۱٢۲ : عضوو لجنة اامتحانيیة. •
• .IELTS ٢۲٠۰١۱٢۲ : شهھاددةة ااتقانن االلغة ااالنكليیززيیة
• .ELCOS ٢۲٠۰١۱٣۳ : شهھاددةة ااتقانن االلغة ااالنكليیززيیة
٢۲٠۰١۱٧۷ - ٢۲٠۰١۱٨۸ : ررئيیسس لجنة اامتحانيیة. •
٢۲٠۰١۱٨۸ : تقيیيیمم شهھاددةة االددكتووررااهه باختصاصص هھھھنددسة االبرراامجيیاتت. •
٢۲٠۰١۱٨۸ - ٢۲٠۰١۱٩۹ : عضوو لجنة اامتحانيیة.  •
٢۲٠۰١۱٩۹ : منسقق االتعليیمم اااللكتررووني لكليیة االعلوومم.  •

          
!
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2017.04.001. In Press. 

!
• Zainab Ali Abbood, and Franck P. Vidal. Basic, dual, adaptive, and directed 
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• In addition, two pictures below have been submitted to Art & Science in 
Evolutionary Computation, a join side event for EA2017 conference with 
Galerie Louchard in Paris. 

!
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• Z. A. Abbood and F. P. Vidal, Fly4Sound: Evolutionary Digital Sound with 

the Fly Algorithm. In Process. 

!
• Z. A. Abbood and F. P. Vidal, Improve the evolutionary art using the Fly 

algorithm. In Process.
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