
 

 

  

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

            النجار مجيد ر سالم علوانبيع:  ـم ـــــــــــــاالســ

                     بحوث عملياتعلوم : العام  صــالتـخـص

 شبكات عصبيةتنبؤ والتخصص الدقيق : 

 ةتدريسي :    ه ـــــــــالوظيف

       مدرس ة :ـــالدرجة العلمي

         االلكترونية  مركز الحاسبة -قسم اإلحصاء  / واالقتصاد اإلدارةكلية /  ة بغدادجامع:     عنوان العمل

      07901641750:    الهاتف النقال

    alngaarabeer@gmail.comكتروني :البريد إالل

 

 :أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 :ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 التاريخ الكليـــة لجامعةا الدرجة العلمية ت

 بكالوريوس 1

 
 1993 -1994 الرافدين الجامعة 

2 
 2002/  6/  30 االدارة واالقتصاد بغداد الماجستير

 الفترة  الجهة الوظيفة ت

 1994 -1996 األقسام العلمية /  كلية الرافدين الجامعة موظفة سكرتارية 1

 1996 -1998 /كلية الرافدين الجامعةنية االلكترومختبرات الحاسبة  مسؤولة مختبر 2

 

mailto:alngaarabeer@gmail.com


 

 

  

 

 

 :ثالثاً : التدريس الجامعي 

 الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

  2002 – 2006  كلية الرافدين الجامعة 1

 2006 – 2016 بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد  2

 

 :  قمت بتدريسها رابعاً : المقررات الدراسية التى

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

*  -بحوث العمليات-المنتهيةالرياضيات -ادارة نظم المعلومات اإلحصاء , التسويق , بحوث العمليات 1

WinQSB 

 

2006-2002 

 2006 بحوث العمليات أدارة أعمال 2

 بحوث العمليات أدارة صناعية 3
2008-2007 

 بحاسو أدارة صناعية 4
2010-2009 

 2010-2011 حاسوب محاسبة 5

 WinQSB 2012-2011 ادارة اعمال 6

 WinQSB 2013-2012حاسوب ,  االقتصاد , االدارة الصناعية 7

 , حاسوب  WinQSB االقتصاد , االدارة العامة 8

 

2014-2013 

9 

 

 

 يلتمواعمال,  ادارةصناعية,  ادارة

 مصارفو

WinQSB  2014-2015 , حاسوب 

 2015-2016 حاسوب,  WinQSB , ادارة عامة االقتصاد 10

    WinQSB 2017-2016 ادارة اعمال , ادارة صناعية 11

 WinQSB  ,MS Project 2013 2018-2017 االدارة العامة , ادارة االعمال 12

     WinQSB  2019-2018 االدارة العامة 13

 

*( Windows Quantities System for Business) WinQSB   لقرارال اتخاذ ئومسا اإلدارةلحل مشاكل  لإلعمال: النظام الكمي 

 .  ... الخ , مشكلة النقل , ادارة المشاريع و حل مشكلة صفوف االنتظار اإلنتاج أنظمةفي وبحوث العمليات 

 

 / :التي أشرف عليها( الرسائل  ,االطاريح  )خامساً: 

 لسنــةا مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    



 

 

  

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات  سادساً:

 رحضو( بوستر,بحث)نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

1 
 بحثمشارك  بغداد 2002 مؤتمر الثامن لكلية الرافدين الجامعةال

 بحثمشارك  ان / األردنعم 20/12/2011-18  المؤتمر الدولي الثالث التحاد اإلحصائيين العرب 2

 12/4/2012-11 ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني 3
 مركز التطوير والتعليم المستمر -بغداد جامعة

 حضور

 بحثمشارك  بغداد 21/11/2013-20 المؤتمر الدولي الرابع التحاد االحصائيين العرب 4

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2014 لعراق(ندوة )المحاصيل االستراتيجية واثار التصحر عليها في ا 5

6 
 ندوة ) االثار الستخدام االنترنيت السلبية النفسية واالجتماعية والنفسية (

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2014

7 
 ندوة ) التعليم االلكتروني في التعليم الجامعي (

 حضور االقتصادكلية االدارة و -جامعة بغداد 2015

8 
 ندوة )الجودة والكفاءة في الية مليء استمارة تقييم االداء وتحقيقها

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 19/1/2016

9 
 ندوة )دور محاسبة التكاليف في ترشيد النفقات الحكومية(

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 3/3/2016

10 
 واألمن الداخلي في العراق( ندوة )البطالة

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 7/3/2016

11 
 ندوة )بحوث العمليات الركيزة االساسية لدعم القرار(

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 8/3/2016

 حضور ة االدارة واالقتصادكلي -جامعة بغداد 13/3/2016 ندوة )نظرية تقويمية لنظام المدنية في العراق( 12

13 
 ندوة )ادارة الذات وتقييم االداء(

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 20/3/2016

 



 

 

  

 

 

 امكان أنعقاده السنــة العنوان ت
 رضو,ح(بوستر,بحث)المشاركةنوع 

14 
 ندوة )ضعف البحوث االدارية في استعمال االدوات االحصائية(

23/3/2016 
 كلية االدارة واالقتصاد -دادجامعة بغ

 حضور

15 
 ندوة ) الطرق الغير مباشرة في جمع البيانات(

30/3/2016 
 كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد

 حضور

16 
 اقية للعلوم االحصائيةالمؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر للجمعية العر

 حضور فندق المنصور ميليا -بغداد  22/12/2016

 مع د.ابتسام كريم (Google Scholarندوة ) اهمية موقع  17
 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 11/4/2017

 ( مع م.م. رشا عادل Researchgateندوة ) اهمية موقع  18
 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 19/5/2017

 وندوة( ورشة عمل 10) 19
 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد  2018-2017

 Standard setting inمحاضرة وضع معايير االمتحانات بالتعلم  20
education 

25/12/2017 
 حضور مركز التطوير التعليم المستمر–جامعة بغداد 

21 
 مؤتمر جامعة االمام جعفرالصادق

 حضور مام جعفر الصادقالاجامعة  -بغداد  10-11/12/2017

22 
 انطالي –سمنار حول المشاركة في مؤتمر تركيا 

 حضور مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 14/11/2018

23 
 محاضرة )قياس تكاليف الجودة مع الشركات ىالصناعية(

 حضور كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 12/12/2018

24 
 ة االعمال( محاضرة )جود

 حضور مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 11/12/2018

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  :االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 ضراحم,مشارك مكان أنعقادها السنــة النشاط ت

 Oracle Date Base Management System) دورة 1

 &  Developed  2000   )                                                    

                                 

 بغداد -مكتب الذروة لخدمات الحاسبات  1/8/1999
 مشارك

 مشارك كلية الرافدين الجامعة ـ وحدة التعليم المستمر 1999 (2/9 - 21/8للفترة )           TC1دورة طرائق التدريس االولى  2

 مشارك كلية الرافدين الجامعة ـ وحدة التعليم المستمر 30/9/1999-18 دورة لغة بالسكال للفترة  3

 مشارك مركز الحاسبة -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2000 (8/7 – 19/6للفترة )              الدورة التأهيلية لتعليم الحاسوب  4

 مشارك جامعةكلية الرافدين ال 2002-2005 االشراف على بحث المرحلة الرابعة  5

 مشارك مركز التطوير التعليم المستمر -جامعة بغداد 28/5/2009-3 دورة اللغة العربية ) الثالثة والتسعين( للتدريسيين  6

 مشارك كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد 2007 -2008 قسم ادارة اعمال الدوراالول ل لجنة امتحانية 7

 مشارك مركز التطوير التعليم المستمر -جامعة بغداد 28/5/2009-3  يين( دورة التأهيل التربوي )للتدريس 8

 مشارك مركز الحاسبة االلكترونية -جامعة بغداد IC3 30/8/2010الشهادة العالمية  9

 مشارك اسبةمركز الح-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2010 يات العلمية قلترول طلبة الدراسات العليالIC3 القاء محاضرات 10

 مشارك مركز التطوير التعليم المستمر -جامعة بغداد 13/3/2011-6   لترقيات العلميةادورة  11

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2012 ترشيح عضو ارتباط  12

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -بغداد جامعة TOEFL  6/11/2012و IC3 لجنة دراسة االداء الختبارات مهارات الحاسوب  13

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2009-2018 لجان مناقشة بحوث طلبة الدراسات االولية 14

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2009 -2018 لجنة متابعة المختبرات 15

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2009 -2018 االشراف على بحوث طلبة الدراسات االولية  16

 مراقبة امتحان دراسات عليا  17

 

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2009-2018 االقسام لجنة التحليالت االحصائية لبحوث طلبة المرحلة الرابعة لكافة  18



 

 

  

 

 

 ضراح,ممشارك مكان أنعقادها السنــة النشاط ت

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 22/9/2013 )زينب فليح حسن(الماجستير   االول لطالبةلجنة سمينار 19

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 22/3/2014 )لؤي امير عدنان( لب الماجستيرالجنة سمينار لط 20

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 1/6/2014 )معمر شاكر محمود( لب الماجستيرالجنة سمينار لط 21

 مشارك مركز التطوير التعليم المستمر -بغداد جامعة 24/7/2011-20   لترقيات العلميةادورة  22

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 7/9/2014 )معمر شاكر محمود( لب الماجستيرالجنة سمينار لط 23

24

3 

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 4/3/2015 )وعود سال عباس( الماجستير ةلبالط اول لجنة سمينار

 مشارك واالقتصادكلية االدارة  -جامعة بغداد 2015 كابس علمي  25

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 6/12/2015 )وعود سال عباس( الماجستير ةلبالط ثاني لجنة سمينار 26

 مشارك كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 25/11/2015   رئيس لجنة الجرد السنوي للمكتبة الرئيسية 27

 مشارك واالقتصادكلية االدارة  -جامعة بغداد 2016 كابس علمي  28

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 8/3/2016 )اسراء منذر حمدي( الماجستير ةلبالط اول لجنة سمينار 29

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 25/4/2016 )صفا فاهم طالل( ستيرالماج ةلبالط اول لجنة سمينار 30

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2016 -2017 لجنة االشراف على مختبرات مركز الحاسبة  31

 مشارك ير التعليم المستمرمركز التطو–جامعة بغداد  Google scholar 2/12/2017ورشة عمل  32

 مشارك مركز التطوير التعليم المستمر–جامعة بغداد  Researchgate 29/3/2017دورة  33

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 21/10/2017 عضو لجنة علمية لمركز الحاسبة   34

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 15/11/20177 باس ()غصون حربي ع الماجستير ةلبالط ثاني لجنة سمينار 35

36 
 دورة الية كتابة في المجالت الداخلة ضمن الستوعبات العلمية

 مركز التطوير التعليم المستمر–جامعة بغداد 4/12/2017
 مشارك

 مشارك مركز التطوير التعليم المستمر–جامعة بغداد  11/12/2017 دورة كيف تطور مهارتك في البحث العلمي 37

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 20/12/2017 )علي غني نوري( الماجستير ةلبالط ثاني لجنة سمينار 38



 

 

  

 

 

 مشارك,محاضر مكان أنعقادها السنــة النشاط ت

 مشارك مركز التطوير التعليم المستمر–جامعة بغداد  18/12/2017 ية واالستراليةدورة كورسات االونالين مع الجامعات االمريكية والبلريطان 39

 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 2016-2017 اشراف على مختبرات مركز الحاسبة  27

 مشارك صادكلية االدارة واالقت -جامعة بغداد 2018/ 25/3 عضو لجنة تطبيق استراتيجية الكلية  28

 مشارك قسم االحصاء -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 13/5/2018 )علي قحطان عبد االمير ( الماجستير ةلبالط اول لجنة سمينار 29

 مشرف وزارة البيئة )دائرة التخطيط والمتابعة( 2017-2018 (31/8-1/7المرحلة الثالثة للفترة )طلبة االشراف على تدريب  30

 مشارك  مركز التطوير التعليم المستمر–جامعة بغداد  11/10/2018-7 ورة ))حل المشكالت واتخاذ القرار((د 43

 مشارك جامعة بغداد-كلية االدارة واالقتصاد 10/10/2018 ((MS Wordدورة ))اساسيات  44

القاء محاضرات واالشراف تدريسييين وموظفي شعبة الحاسبة االلكترونية بتكليف  45
اللغة العربية واللغة االنكليزية وامتحان الحاسوب كفاءة على االختبارات لدورات 

 2019-2020للدراسات العليا للعلن 

28/11/2018 
 مشارك مركز الحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد

46     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 : أو تطوير التعليملمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة وا

 

 السنة محل النشر مشترك ,منفرد أسم البحث ت

 استخدام شبكة المدرك الغراض تصنيف االعداد 1
 مع : مشترك

 د.ذياب نايل  
 2007 مجلة كلية الرافدين الجامعة 

    Q-gertتحليل نظام صحي باستخدام  2
 بالمؤتمر الدولي الثالث التحاد االحصائيين العر مفرد

2011 

3 
)استخدام نماذج التخصيص الضبابية التخاذ القرار االمثل لتقليل 

 تكاليف عملية تخصيص      المالك الطبي( ,

 

 مشترك مع:

م.عباس بطيخ ,  

 م.م.خالد وليد

 المؤتمر الدولي الرابع التحاد االحصائيين العرب
2013 

4 
 ع تطبيقات(    )تحقيق مبدأ جديد لتحديد الحد االعلى لدالة االنتماء م

 2014 مجلة كلية مدينة العلم الجامعة مفرد

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

 عضو اتحاد االحصائيين العرب   

    



 

 

  

 

 

 :و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر , عاشراً: 

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2002,98,97,96 كلية الرافدين الجامعة ب شكر / للجهود المبذولةكت (4) 1

 10/7/2002 كلية الرافدين الجامعة ترقية علمية ومنح لقب )مدرس مساعد( 2

 2003 / 1 / 13 كلية الرافدين الجامعة بالمؤتمر العلمي الثامن ةكتاب شكر مجلس الكلية/مشارك 3

 2005 / 8 / 21 كلية الرافدين الجامعة حوث للمرحلة الرابعة( ب4كتاب شكر/األشراف على أكثر ) 4

 30/6/2006 كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد منح لقب مدرس مساعد  5

 2006 – 2011 كلية االدارة االاقتصاد -جامعة بغداد  كتاب شكر / السيد العميد( 4) 6

 2011 بحاد االحصائيين العرات الثالث /مشاركة بالؤتمر العلميشهادة شكر وتقدير  7

 2011 / 12/  26 كلية االدارة واالقتصاد  -جامعة بغداد  ترقية علمية الى مرتبة مدرس 8

 13/5/2012 كلية االدارة واالقتصاد  -جامعة بغداد  شكر وتقدير السيد العميد  9

 12/4/2012-11 التطوير والتعليم المستمر مركز -بغداد جامعة شهادة مشاركة ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني 10

 21/11/2013-20 باتحاد االحصائيين العر الرابع /مشاركة بالمؤتمر العلميكتاب شكروشهادة تقديرية  11

 2011 – 2014 كلية االدارة االاقتصاد -جامعة بغداد  كتاب شكر/ السيد العميد ( 2) 12

 2013 – 2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث العلميكتاب شكر السيد وزير التعليم العالي وا 13

 2014 - 2015 كلية االدارة االاقتصاد -جامعة بغداد  كتاب شكر السيد العميد  14

 2015 - 2016 كلية االدارة االاقتصاد -جامعة بغداد  ( كتاب شكر وتقدير / السيد العميد2) 15

 2017-2018 كلية االدارة االاقتصاد -جامعة بغداد  ميد( كتاب شكر وتقدير/ السيد الع5) 16
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