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 .أّالً : الوؤُالث العلويت 

 التاريخ الكميـــة  الجامعة الدرجة العممية

 مع مرتبة  بكالوريوس
الشرف  بتقدير جيد جدا 

 )الثاني عمى القسم (

 1993 كمية الرافدين الجامعة كمية الرافدين الجامعة

 2002 كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الماجستير)بتقدير جيد جدا(

الدكتوراه )بتقدير جيد جدا 
 عالي(
 

 UPM   ماليزيا 
 

 2010 كمية العموم )معيد البحوث الرياضية(

 2013 كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد استاذ مساعد دكتور

 

 ربًيب: الخذسس الْظيفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجية الوظيفة ت

 )وحدة الحاسبة(كمية التربية ابن رشد  مدرس مساعد )تدريسي(  1
 

2003-2005 

مدرس مساعد )مقرر قسم االدارة  2
 الصناعية(

 2007-2006 كمية االدارة واالقتصاد)قسم االدارة الصناعية(

 2008-2007 كمية االدارة واالقتصاد)قسم االدارة الصناعية( مدرس)مقرر قسم االدارة الصناعية( 3

 UPM University   2010-2008  طالب دكتوراة  4

 2010-2011 كمية االدارة واالقتصاد)قسم االدارة الصناعية( مدرس  5

قسم االدارة مدرس )رديف  رئيس  6
  الصناعية(

 2014-2012 كمية االدارة واالقتصاد)قسم االدارة الصناعية(

استاذ مساعد )رديف رئيس قسم  7
 االدارة الصناعية(

 2014-2013 الصناعية(كمية االدارة واالقتصاد)قسم االدارة 

استاذ مساعد )رئيس قسم االدارة  8
 الصناعية(

 2017-2014 كمية االدارة واالقتصاد)قسم االدارة الصناعية(



 ربلزبً : الخذسيس الضبهعي .

 الى -من الفترة   الجامعة )المعيد / الكمية(  الجية ت

 2003-2002 كمية الرافدين الجامعة الرافدين الجامعةكمية  1

 2004-2003 جامعة بغداد كمية التربية ابن رشد)وحدة الحاسبة( 2

 2008 -2004 جامعة بغداد كمية االدارة واالقتصاد )قسم االدارة الصناعية( 3

 2010-2009 ماليزيا UPMجامعة  كمية العموم/ معيد البحوث الرياضية 4

 لحد االن -2011 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد )قسم االدارة الصناعية(كمية  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الومشساث الذساسيت الخٔ لوج بخذسيسِب.

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2003-2002 بحوث العمميات/ الرياضيات كمية الرافدين الجامعة/قسم بحوث العمميات 1

 2004-2003 برامجيات الحاسوب رشد)وحدة الحاسبة(كمية التربية ابن  2

 QSB 2004-2005االساليب الكمية/  كمية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال 3

 2005-2006 االحصاء/ بحوث العمميات كمية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة 4

 QSB 2007-2006بحوث العمميات/ الدارة الصناعيةكمية االدارة واالقتصاد/قسم ا 5

 QSB 2008-2007بحوث العمميات/ الدارة الصناعيةكمية االدارة واالقتصاد/قسم ا 6

 2010-2009 مساعدة المشرف في تدريس مادة االمثمية UPMكمية العموم/ معيد البحوث الرياضية  7

 2011-2010 االحصاء/ االساليب الكمية سم ادارة االعمالكمية االدارة واالقتصاد/ق 8

بحوث العمميات/اساليب البحث العممي/ القراءات  سم ادارة الصناعيةكمية االدارة واالقتصاد/ق 9
والمراسالت(/مبادئ االحصاء/البرمجة الديناميكية 

 والعشوائية )عميا(.

2012-2014 

سم ادارة كمية االدارة واالقتصاد/ق 11
الصناعية/قسم االحصاء/قسم االدارة 

 العامة/قسم ادارة االعمال

بحوث العمميات/اساليب البحث العممي/البرمجة 
الديناميكية والعشوائية )عميا(/ البرمجة الضبابية 
)عميا(/ اساليب كمية في االدارة المحمية )عميا(/ 
 بحوث العمميات في التخطيط الستراتيجي )عميا(

 

2014-2015 

سم ادارة كمية االدارة واالقتصاد/ق 11
 ادارة االعمالالصناعية/قسم االحصاء /قسم 

بحوث العمميات/اساليب البحث العممي/البرمجة 
الديناميكية والعشوائية )عميا(/ البرمجة الضبابية 
)عميا(/ بحوث العمميات في التخطيط الستراتيجي 

/اساليب  )عميا(متقدمة بحوث العمميات /)عميا(
 /ادارة مشاريع.2/ اسالميب كمية1كمية

 

 

5201-6201 

سم ادارة واالقتصاد/قكمية االدارة  12
 الصناعية/قسم االحصاء /قسم ادارة االعمال

بحوث العمميات/اساليب البحث العممي/البرمجة 
الديناميكية والعشوائية )عميا(/ البرمجة الضبابية 
)عميا(/ بحوث العمميات في التخطيط الستراتيجي 

/اساليب  )عميا(متقدمة بحوث العمميات /)عميا( (
 /ادارة مشاريع.2ة/ اساليب كمي1كمية

 

 

2016-2017 



سم ادارة كمية االدارة واالقتصاد/ق 13
 الصناعية/قسم االحصاء /قسم ادارة االعمال

/البرمجة الديناميكية والعشوائية  بحوث العمميات
)عميا/ بحوث العمميات في التخطيط الستراتيجي )عميا( 

/ 1/اساليب كمية )عميا(متقدمة بحوث العمميات /(
 /ادارة مشاريع.2اساليب كمية

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الخي أششف عليِبالشسبئل  
1

: 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

حل مشكمة اقصى تدفق ضبابي لممركبات الداخمة  1
 لمدينة الديوانية باستخدام اسموب البرمجة الخطية 

 
 الضبابي

 2013-2012 االحصاء

تخطيط االحتياجات من المواد لمنتج السخان الكيربائي  2
في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية باستخدام 

 البرمجة اليدفية

 2014-2013 االدارة الصناعية

-تخطيط االحتياجات من المواد في البيئة الضبابية 3
 بحث تطبيقي في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية

 2015-2014 الصناعية االدارة

-المشروع باستخدام اسموب البرمجة اليدفيةجدولة  4
 بحث تطبيقي في القرية العصرية في محافظة واسط

 2015-2014 االدارة الصناعية

بحث -الستراتيجية المثمى الدارة المخزون الضبابي 5
 تطبيقي في شركة بغداد لممشروبات الغازية

 6201-5201 االدارة الصناعية

6 PROJECT MANAGEMENT OF BALAD`S 
MAJOR SEWERAGE SYSTEM BY 

USING THE GOAL PROGRAMMING 
METHOD 

 6201-5201 ادارة اعمال

لزوار االمام موسى  اعظم تدفق ضبابيايجاد  7
باستعمال اسموب البرمجة ليم  واقصر مسارالكاظم)ع( 
 الديناميكية

 7201-6201 االحصاء

التخصيخص متعدد المراحل واالىداف اسموب استعمال  8
  بحث تطبيقي -لتخطيط موقع المنشأة

 2017-6201 االدارة الصناعية

تخطيط االنتاج االجمالي باستخدام اسموب برمجة  9
 بحث تطبيقي-االىداف

 2017-6201 االدارة الصناعية

                                                 
1

 التوثيق هو البحوث المنشورة محليا  الغلب تلك العناوين 



تصميم سمسمة التجييز باالعتماد عمى اسموب رجل  11
 البيئة الضبابيةالمبيعات المسافر في 

 2018-2017 االدارة الصناعية

الوببدلت بيي ّالْلج ّالكلفت الداسة الوششّع في  12

 البيئت الضبببيت  

 

 2018-2017 االحصاء

 

 

 

 

 الخي شبسن فيِب.العلويت ّالٌذّاث الوؤحوشاث 

 نوعذاملشاركةذ مكانذأنعقادها الدنــةذ العنوانذت

 )ذحبثذ/ذبودرتذحضور(

1 3
rd

Regional Engineering 

Conference (ENCON 2010), 

14
th

-16
th

 

April 2010 
Faculty of 

Engineering, 

UNIMAS. Pullman 

Hotel, Kuching, 

Sarawak,Malaysia 

 هشبسكت ببحذ

Time-cost Trade-off 

Approach to Find the 

Shortest Possible 

Duration to Complete 

Project at Least Cost 

2 Fundamental Science 

Congress (FSC2010), 
18

th 
-19

th
  

May 2010 
Faculty of Science, 

UPM, Malaysia 
 هشبسكت ببحذ
A Linear 

Programming 

Approach for Project 

Scheduling 

3 Applied & Computational 

Statistics Lecture Series 

2nd-3rd 
June 2009 

Department of 

Mathematics, UPM, 

Malaysia 

 حضور

4 Effective Writing workshop 7
th

-8
th

 

NOV. 2009 

School of Graduate 

Studies UPM, 

Malaysia 

 حضور

5 The VIVA workshop 14
th

-15
th

 

NOV. 2009 

School of Graduate 

Studies UPM, 

Malaysia 

 حضور

6 Online Database Training in 

Springer 

9
th

June 

2010 

School of Graduate 

Studies UPM, 

Malaysia 

 حضور

7 

 

 

Enhancing postgraduate 

student experience seminar 

29
th

 July 

2010 

School of Graduate 

Studies UPM, 

Malaysia 

 حضور



2002-3-15 ًذّة في اداسة الوششّع 8  هشبسكت ببحذ ششكت السالم العبهت 

2003-4-1 اداسة ّصذّلت الوششّعًذّة في  9 ًيسبى العبهت7ششكت    هشبسكت ببحذ 

11 

 

 

2012-2-12 حْطيي الخكٌلْصيب ّاالبذاع الظٌبعي كليت االداسة ّااللخظبد/لبعت  

 الٌذّاث
 حضور

الٌشش ّفك الوعبييش العبلويت لخٌويت  11

 الشطبًت العلويت

26-2-2012 كليت االداسة ّااللخظبد/لبعت  

 الٌذّاث
 مشاركةذبيحث

صْدة الٌشش العلوي ّطشق حميين الضالث  12

 العبلويت

20-4-2014 كليت االداسة ّااللخظبد/لبعت  

 الْفبء
 مشاركةذبيحث

الٌشش العلوي أخالليبحَ ّطشق حميين  13

الوضالث العبلويت ّهعبهالث الخبريش 

 (IF,I10,Hلِب)

كليت االداسة ّااللخظبد/لبعت  2015-4-29

 الْفبء
بيحثمشاركةذ  

الٌشش العلوي ّطشق حميين أخالليبث  14

 هعبهالث الخبريش اُن الوضالث العبلويت ّ

كليت االداسة ّااللخظبد/لبعت  2016-5-30

 الْفبء
 مشاركةذبيحث

( Google Scholarالببحذ العلوي ) 15

 لخذهت الببحذ العلوي

كليت االداسة ّااللخظبد/لبعت  2017-4-13

 الْفبء
 مشاركةذبيحث

ألٌشش العلوي الشطيي ّغيش الشطيي  16

 همبسًت ّحوييض

كليت االداسة ّااللخظبد/لبعت  2017-5-23

 الْفبء
 مشاركةذبيحث

2017-2-7 الضْدة لغت عبلويت للخويض ّاالبذاع 17 لسن اداسة -ّصاسة الخضبسة 

 الضْدة الشبهلت
 حضور

2017-5-4 اداسة الضْدة في الضبهعبث العشاليت 18 الضبهعت االُليتكليت دصلت    حضور 

الضوعيت العشاليت للعلْم  22-12-2016 االحظبء ّحطبيمبحَ 19

االحظبئيت /كليت الشافذيي 

 الضبهعت

 حضور

ّضع اليت لخٌفيز لشاساث االهبًَ العبهت  21

لوضلس الْصساء ّّصاسة الخعلين العبلي 

 بشبى ححسيي العول االحظبئي في العشاق

25-3-2017 لوضلس االهبًت العبهت  

الْصساء/ الضوعيت العشاليت 

للعلْم االحظبئيت /كليت 

 الشافذيي الضبهعت

 حضور

 



ذ

ذ

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعلموةذ

 خبسس الكليت داخل الكليت

-2015عضْ اللضٌَ الوشكضيت لالهخحبى الخٌبفسي للسٌْاث 

2016-2017 

عضْ اللضٌَ الوشكضيت لخميين الوبذعيي في ّصاسة 

 العبلي ّببلي الْصاساثالخعلين 

لحذ  -2014سئيس اللضٌت العلويت لمسن االداسة الظٌبعيت 

 االى

هميين علوي في هضلت عبلويت سطيٌت لِب هعبهل حأريش 

 ّلحذ االى. -2014هي عبم 

Pakistan Journal of Statistics and 

Operation Research 
االششاف علٔ الخظٌيف الْطٌي لضْدة  لضٌتسئيس 

 مسن االداسة الظٌبعيتالضبهعبث العشاليت الخبطت ب

عضْ لضٌت هشكضيت للخِيئت لالهخحبى الٌِبئي للسٌْاث 

2014-2015-2016-2017 

منذ   (Research Gateالبحذ ) عضْ في بْابت

 9002عام 

سئيس اللضبى االهخحبًيت لمسن االداسة الظٌبعيت لعبهي 

2013-2014 ّ2014-2015 . 

لضٌت ّصاسيت لوشالبت سيش االهخحبًبث الٌِبئيت 

ّاللضبى االهخحبًيت ّهشالبت ُْيبث الطلبت في كليت 

 .2014-2013السالم الضبهعت 

سئيس لضٌت حطْيش الوٌبُش في المسن االداسة الظٌبعيت 

 لحذ االى -2014

 

 

علويت راث  عضْ ُيئت اسخشبسيت لخحشيش هضلت

 هعبهل حبريش
Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences(AJBAS)  سئيس لضٌت االعخوبديت الخبطت بمسن االداسة الظٌبعيت

2012 

عضْ لضٌت فخح دساست هبصسخيش في حمْين االداء العبم 

2012-2013 

 2012هٌز عبم  (Google Scholarعضْ )

  سيوٌبسلطلبت الذساسبث العليبت ٌلض 30اكزش سئيس ّعضْ 

سئيس لضٌت حطْيش الوٌبُش في المسن االداسة الظٌبعيت 

 لحذ االى -2014

 

 

 (3ّهمذاسٍ)  (H-Indexحبطل علٔ هعول )

  2013سئيس لضٌت االعخوبديت في لسن االداسة الظٌبعيت 

-2002عضْ ُيئت اداسيت لضوعيت بحْد العوليبث العشاليت 

2003 

 

  الوشكضيت للخِيئت لالهخحبًبث الٌِبئيتعضْ اللضٌت 

لحذ  -2014عضْ الِيئت الوششفت علٔ الذساست الوسبئيت

 االى

 



  لحذ االى -2015عضْ لضٌت اداسة طٌذّق الخعلين العبلي 

ذ

 .أوذتطوورذالًعلومثامنا:ذاملشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذ

 السٌت هحل الٌشش أسن البحذ ث

خطت ًمل الوذافئ الكِشببئيت حبلت دساسيت في ششكت  1

 المبدسيت للظٌبعبث الكِشببئيت

هضلت العلْم  /كليت االداسة ّااللخظبد

 االلخظبديت ّاالداسيت

NO. 204 OF 

25/6/2006 

الوؤحوش العلوي الخبهس لكليت  الطذاس خطت اًخبصيت (.WIN.Q.S.B)اسخخذام  2

في عذد االداسة ّااللخظبد ّالوٌشْس 

خبص لوضلت العلْم االلخظبديت 

 2006ّاالداسيت لعبم 

NO.307 OF 

28/12/2005 

3 A Linear Programming Approach for the 

Project Controlling.  Research Journal of 

Applied Sciences 

Research Journal of 

Applied Sciences 

2009 

4 Cost Reduction for the Project Completion 

in Shortest Possible Duration by 

Stretching Noncritical Activities 

Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences 

2009 

5 A Linear Programming Approach to 

Maximize Savings by Stretching 

Noncritical Activities 

Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences 

2010 

6 A Comparative Study on Time-Cost 

Tradeoff Approaches within Critical Path 

Method 

Journal of Applied 

Sciences 

2011 

7 Meeting the Desired Project Completion 

Time by Stretching Critical Activities 

Trends in Applied Sciences 

Research 

2011 

8 Comparison between Time-Cost Trade-off 

Approaches to Determine the Optimum 

Strategy 

Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences 

2012 

9 

 

Solving the Fuzzy Project Scheduling 

Problem Based on a Ranking Function 

Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences 

2013 

10 Solving Fuzzy Transportation Problems 

Using a New Algorithm 

 

Journal of Applied 

Sciences 

2014 

http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cluster=2745763411461798291&btnI=1
http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cluster=2745763411461798291&btnI=1


11 Solution of Fuzzy Maximal Flow Problems 

of Vehicles in Province of Diwaniyah Using 

the Ranking Function for Fuzzy Linear 

Programming Model 

journal of Economics And 

SciencesAdministrative  

Volume: 19 

Issue: 73 Pages: 

430-452 

(2013)publish in 

 ّالمشٓ الٌْاحي لبعض الظحيت للوشاكض األهزل الخخظيض 12

 الذيٌبهيكيت البشهضت أسلْة ببسخخذام بغذاد في الٌبئيت

كليت االداسة الوؤحوش العلوي الزبهي ل

اطذاس خبص لوضلت  /ّااللخظبد

 العلْم االلخظبديت ّاالداسيت 

اطذاس خبص لوضلت 

العلْم االلخظبديت 

 2014ّاالداسيت 

14 Material Requirements Planning (MRP) 

for Electric Geyser Product by Using Goal 

Programming applicative research in the 
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