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 واالدارية االخرى:لعلمية : األنشطة ا ثالثا

جامعة بغداد للفتره   /عضو اللجنة العلمية في مركز الحاسبة االلكترونية في كلية االدارة واالقتصاد  .1

 . 2012-2010من 

 .2012-2010عضو لجنة الهياكل التنظيمية في جامعة بغداد للفترة من  .2

 . 2012 -2011 .عضو لجنة صياغة مهام وواجبات وحدة متابعة الخريجين للفترة من3

 .2012-2010.عضو لجنة الهيكيلة العلمية واالدارية في جامعة بغداد للفتره 4

 . 2012-2011.عضو لجنة اعداد دليل جامعة بغداد للفترة  5

 . 2011.عضو لجنة التعيينات المركزية في جامعة بغداد 6

 . 2012-2011. لجان متعددة مع الجهاز المركزي لالحصاء كممثل لجامعة بغداد 7

 ولحد االن. 2014 الخطة االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي منذ.لجنة متابعة 8

 لحد االن-2022 ة بغدادجامع/كلية االدارة واالقتصاد العميد للشؤون االداريةمعاون  8



 

 

 

 

 

ث لي والبحفي وزارة التعليم العا 2022-2018الوطنية  .رئيس اللجنة الفنية لمتابعة خطة التنمية9

 2020لغاية و 2017العلمي منذ عام 

 . 2019ولحد عام  لي والبحث العلمي.عضو لجنة التمييز المؤسسي في وزارة التعليم العا10

  ية غاالخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولاللجنة االستشارية للبرنامج الحكومي  .رئيس 11

 .نالا

 .عضو اللجنة الوزارية للطفولة المبكرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولحد االن.12

  2020جامعة بغداد منذ بداية عام /كلية االدارة واالقتصاد ي .عضو لجنة التطوير االلكتروني ف13

 ولحد االن

 2020منذ عام  جامعة بغداد /اد .عضو لجنة تقييم التعليم االلكتروني في كلية االدارة واالقتص14

 .ولحد االن 

ث بحي وزارة التعليم العالي والف  السنة السابقة .رئيس لجنة تنفيذ نظام تعديل الترشيح وخريجي15

 .  2020للعام العلمي 

كخبير في سياسة اشراك العراقيين في الخارج بعملية التنمية واعادة مراجعتها في  .المشاركة 16

 . 2020في عام ين  مهجروزارة الهجرة وال

للشباب   ي وزارة الصناعة والمعادن من اجل انشاء المشاريع الرياديهريه ف.عضو اللجنة الوزا17

 ولحد االن  2018منذ عام 

 االن. ولحد  2014ية متعددة منذ عام ة تحقيقة وتدقيقية وفن.لجان وزاري18

 

 رابعا: كتب الشكر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 رالتقدي

 السنة ة المانحةجهال

 2002 كلية االداب جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2004 كلية االداب جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2005 كلية االداب جامعة بغداد شكر ابكت  3

 2004 معة بغدادرئاسة جا كتاب شكر 4

 2004 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 5

 2006 جامعة ستوني بروك امريكا كتاب شكر 6

 2008 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد اب شكرت ك 7

 2008 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد كتاب شكر 8

 2008 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد شكر ابكت  9

 2009 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد شكركتاب  10



 

 

 

 

 

 2009 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد كتاب شكر 11

 2009 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد كتاب شكر 12

 2010 لمحترما وزارة التعليم العالي  السيد الوزير  كتاب شكر 13

 2010 كلية اللغات جامعة بغداد كتاب شكر  14

 2010 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد كتاب شكر 15

 
 2011 معهالجاالسيد رئيس  –جامعة بغداد  كتاب شكر 16

 2012 السيد رئيس جامعة بغداد -جامعة بغداد كتاب شكر 17

 2014 معهد االدارة الرصافة  كتاب شكر 18

 2015 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة كتاب شكر 19

 2016 السيد الوكيل االداري /وزارة التعليم العالي ب شكر كتا 20

 2017 معه لجايس اد رئالسيد مساع /جامعة بغداد كتاب شكر 21

 2017 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط  كتاب شكر 22

 2017 لي والبحث العلميعامعالي وزير التعليم ال كتاب شكر 23

 2017 ضري واالقليميعميد مركز التخطيط الح كتاب شكر 24

 2017 مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط كتاب شكر 25

 2018 يم العالي والبحث العلميلتعلير امعالي وز كتاب شكر 26

 2018 جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 27

 2018 لتعليم العالي والبحث العلميوزير اي معال كتاب شكر 28

 2018 جامعة بغداد/االدارة واالقتصاد كلية كتاب شكر 29

 2018 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة كتاب شكر 30

 2018 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة كرب شكتا 31

 2018 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 32

 2018 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 33

 2018 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 34

 2018 متابعةوال خطيطدائرة الدراسات والت  كتاب شكر  35

 2018 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر 36

 2019 ةالتخطيط والمتابعو  دائرة الدراسات كتاب شكر  37

 2019 لعالي والبحث العلميمعالي وزير التعليم ا كتاب شكر 38

 2019 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة كتاب شكر 39

 2019 دراسات والتخطيط والمتابعةال ئرةاد كتاب شكر 40

 2020 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة كتاب شكر 41

 2020 لتعليم العالي والبحث العلميوزير اي معال كتاب شكر 42

 2020 جامعة بغداد/ة االدارة واالقتصادكلي  كتاب شكر  43



 

 

 

 

 

 2021 الي والبحث العلميمعالي وزير التعليم الع كتاب شكر 44

 2021 جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 45

 2021 جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 46

 2021 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر  47

 2021 جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر 48

 2021 جامعة بغداد/تصادكلية االدارة واالق كتاب شكر 49

 2021 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 50

 2021 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 51

 

 

 

 

 2022 الجامعة المستنصرية /كلية العلوم ادة عم كتاب شكر 52

 2022 جامعة بغداد/رة واالقتصادكلية االدا كتاب شكر  53

 2022 جامعة بغداد /كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر  54

 

 

 

 

 

 : الكتب المؤلفة:خامسا

 سنة النشر م الكتابسأ ت

 2009 )مؤلف(  WinQsbبيقات وتحليالت النظام الكمي لالعمال طت 1

ً لتحليل مغلف البيانات 2  ترتيب المؤسسات التعليمية وفقا
 

2018 

 2018 لاالو الجزء/بحوث العمليات         3

 

 :التدريس الجامعي  : سادسا

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2006-2001 معة بغداداج كلية االداب  1



 

 

 

 

 

 ولحد االن  -2006 جامعة بغداد كلية االدارة واالقتصاد 2

 

 :: المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ابعاس

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2002 الحاسبات  االنكليزية قسم اللغة 1

 2002 الحاسبات  قسم التاريخ 2

 2002 الحاسبات  الفلسفةقسم  3

 2002 الحاسبات  م االثارقس 4

 2002 الحاسبات  قسم الجغرافية 5

 2005 حصاء اال قسم الجغرافية 6

 2002 بحوث العمليات + االحصاء قسم المحاسبة 7

 winqsb 2006-2009ال كمي لالعمالنظام ال عمالقسم ادارة اال 8

 winqsbال النظام الكمي لالعم الدارة الصناعية قسم ا 9

 

2012 

 2014 بحوث العمليات االحصاء قسم 10 

  2014 ماجستير بحوث عمليات /التحليل الشبكي  قسم االحصاء 11

 2014 دبلوم عالي احصاء  /نظم المعلومات الجغرافية قسم االحصاء 12

 2015 ليات ماجستير بحوث عم /مجة الهدفيةالبر حصاءقسم اال 13

 2015 اتيماجستير بحوث عمل /طوابيرنظرية ال  قسم االحصاء 14

 2016 ماجستير بحوث عمليات  /البرمجة الهدفية قسم االحصاء 15

 2016 ماجستير بحوث العمليات/ظرية الطوابيرن قسم االحصاء 16

 2017 العمليات ستير بحوثماج /ة الهدفيةالبرمج قسم االحصاء 17

 2017 عملياتماجستير بحوث  /نظرية الطوابير  اء قسم االحص 19

 2018 ماجستير بحوث عمليات /البرمجة الهدفية  اءصقسم االح 20

 2018 ير بحوث عملياتماجست /نظرية الطوابير قسم االحصاء 21



 

 

 

 

 

 2019 ثة المرحلة الثال/بحوث العمليات قسم االحصاء 22

 2020 لثة المرحلة الثا /ملياتبحوث الع قسم االحصاء 23

 2020 ة عامةرماجستير ادا /وث العملياتبح قسم االدارة العامة 24

 2021 دبلوم /بحوث العمليات دارة االعمالقسم ا 25

 2021 المرحلة الثالثة  /عملياتبحوث ال قسم االحصاء 26

 2021 اجستير بحوث عمليات م /البرمجة الهدفية قسم االحصاء 27

 2021 ماجستير ادارة عامة/بحوث العمليات قسم االدارة العامة 28

 

 

 التي شارك فيها:العلمية والندوات المؤتمرات : ناثام

 نوع المشاركة  اهمكان أنعقاد  ةــالسن عنوان ال ت

بوستر  ) بحث /

 (حضور

 ببحث مشاركة  عة حلبجام /سوريا  2010 لمي الثالث امؤتمر الرياضيات الع 1

المؤتمر الدولي الثالث لالحصائيين العرب  2

 العربالعرب

 مشاركة ببحث عمان  /االردن 2011

 كة ببحثمشار بغداد /ق العرا 2013 عربال  لالحصائيين الرابعالمؤتمر الدولي  3

 مشاركة ببحث اليمن  2013 ةيحو جودة البرامج االكاديممي الثالث نالمؤتمر العل 4

 
 مشاركة بورقة بغداد/معهد االدارة 2014 كز التوظيف ندوة حول مرا 5

 مشاركة بورقة ج التقنية الوسطى  2015 ندوة حول مراكز التوظيف 6

 بحثمشاركة ب القاهره /مصر 2015 يين العرب الخامس لالحصائالمؤتمر الدولي  6

 
 مشاركة بحضور ج التكنلوجيا  2016 ة حول مراكز التوظيفندو 7

 مشاركة بورقة كلية الرافدين  2018 كز التوظيفندوه حول مرا 8

 مشاركة بورقة الجامعة اللبنانية الدولية  2018 ودةتمر العربي الثامن لضمان الجالمؤ 9

 مقرر جلسة اربيل-جامعة تشك 2020 اء ي الثاني لالحصالمؤتمر الدول 10

 

 

 مع:يئة والمجتال التخصص لخدمة البية فى مجث: المشروعات البحتاسعا

 السنة النشر محل أسم البحث ت



 

 

 

 

 

نة الدورية استخدام البرمجة الديناميكية في حل انموذج المعاي 1

شركة االقصى الثابتة لمشكلة الخزين مع تطبيق عملي في 

 د المولداتجارية الستيراالت

 

  

 

 

 

 ه الثابت

 2007 بغداد ةة االدارة واالقتصاد جامعمجلة كلي

االمثل في شركة الهالل الصناعية صيانة الوقائية تحديد وقت ال 2

 المحدودة

 2010 ادجامعة بغد مجلة كلية االدارة واالقتصاد

 سوريا حلب جامعة مؤتمر لل متعددة المراحاستخدام البرمجة الخطية في حل مشكلة النق 3

 

2010 

لة التخطيط اإلجمالي كجة الخطية الضبابية في مشتخدام البرماس .4

 يقــية دراســـــة تطب لإلنتاج

 

 2012 مؤتمر اتحاد االحصائيين العرب االردن 

 لمغلفة في قياس الكفاءة النسبية استخدام اسلوب البيانات ا 5

 للواقع التعليمي 

 2012 لومجلة السودان للعم

 2012 سودان للعلوملمجلة ا ر المتعدد القنواتوذج الطوابيقليل زمن االنتظار في نمت 6

 العربمجلة اتحاد االحصائيين  ام تحليل تظريف البياناتالقرارات باستخداتخاذ  7

 العرب

2013 

 2015 حصائيين العربمجلة اتحاد اال ماذج الذكائية لقياس الكفاءة النسبيةاستعمال الن 8

 2016 جامعة ديالى/ة العلوم يمجلة كل "DEA"لف البيانات لتحليل مغوفقا   المؤسسات التعليمية ترتيب 9

األقسام العلمية باستخدام النموذج التجميعي مع  قياس كفاءة  10
 تطبيق عملي

 2016 جامعةمجلة كلية الرافدين ال

11 MAKE A MULTI-CRITERIONS DECISION BY 
USING THE HIERARCHICAL ANALYTIC 

PROCESS 
FOR EVALUATING OF SELECTION AN 

OPTIMAL LOCATION 

International Journal of 

Advanced research(IJAR)  

2017 

تحسين اداء صف االنتظار ذو االولوية الضبابي في مستشفى  12
 التعليمي بغداد

 مجلة كلية الرافدين الجامعة

 

2017 

تخاذ قرار كمي مع تطبيق ف البيانات العمال تحليل تظرياست 13
 عملي

 2017 لية الرافدين مجلة ك

صف  حل مشكلة نموذج تعمال تقنية الرتب الحصينة لسا 14
 االنتظار ذو االسبقية الضبابي في مستشفى بغداد التعليمي 

 2018 الجامعة العراقية 

 2018 لبنان-نية الدوليةلجامعة اللبناا المي للجامعاتتحسين ترتيب الجامعات العربية في التصنيف الع 15



 

 

 

 

 

16 Measure the Relative Efficiency Using 

Artificial Neural Networks 
Filomat journal 2019 

اقتراح طريقة جديدة لحل مشكلة التخصيص الضبابي غير  17

 طبيق عملي المتوزن مع ت

 2019 الجامعة العراقية 

ل االمثل لمشكلة في ايجاد الح ة الوسط الهندسياستعمال طريق 18

  ر المتوازن مع تطبيق عمليالضبابي غي التخصيص

 2019 كلية الرافدين الجامعة 

للطلب مع تطبيق  تحديد الخزين االمثل في ظل البيئة الضبابية 19

 عملي

 2021 مجلة الجامعة العراقية المحكمة 

اثير تحليل الحساسية وت EOQتحديد الخزين االمثل في نموذج  20

 عملي  مع تطبيق

 2021 للعلومين الجامعة مجلة كلية الرافد

21 Electricity Consumption Forecasting in Iraq with 

Artificial Neural Network 

e 5th International Virtual 

Conference on Human 

Interaction and Emerging 

Technologies. France 

2021 

22 Evaluation education service using the Topsis 

method with eigen value methodology on gis 

International journal of 

nonlinear analysis and 

applications 

2021 

تحليل القرار متعدد المعايير باستعمال طريقة التحليل الهرمي  23

(AHP)  المستند الى نظم المعلومات الجغرافية(GIS)  اليجاد

 الموقع االمثل للمدارس الثانوية في محافظة بغداد 

 2022 امعة للعلوم  مجلة الرافدين الج

 

 :رات و: الدعاشرا

 مر جامعة بغداد مركز التعليم المست 2004دورة طرائق التدريس للتدريسيين الجدد  .1

 امعة بغداد مركز التعليم المستمر . ج 2004دورة اللغة العربية   .2



 

 

 

 

 

 يكا نيويورك جامعة ستوني بروك امر 2006ية نظم المعلومات الجغراف GISة دور .3

 االدارة واالقتصاد. جامعة بغداد كلية  2010ي دورة الترقية العلمية ف  .4

 . رونية جامعة بغداد مركز الحاسبة االلكت  2011في الحاسبات  IC3دورة  .5

 منظمة ايركس االمريكية   /   2015وظيف دورة تأهيل مراكز الت .6

  منظمة ايركس االمريكية  /  2016ورة تأهيل مراكز التوظيف د .7
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 :قشات االشراف على الدراسات العليا والمنااحدى عشر :

وناقش  ( طلبة 2العالي )وبحوث الدبلوم  طالب( 10) رسائل الماجستير نمشرف على العديد م

وكذلك مشرف على العديد من بحوث تخرج طلبة   العديد من رسائل الماجستير والدبلوم العالي

 وريوس . البكل

 

 ر:عضوية الجمعيات:عش ااثن

 ين العرب.عضو اتحاد االحصائ

 اقية للعلوم اإلحصائية. عضو الجمعية العر

 قتصادية. لعراقية للعلوم االعضو الجمعية ا

 ية بحوث العلميات العراقية. عضو جمع



 

 

 

 

 

 

 التي يجيدها: تعشر:اللغا ثالث

 ةالعربي

 االنكليزية


