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انسيزة انذاتيت     

 :انمعهىماث انشخصيت -1

 فبسط يٓذ٘ ػهٕاٌ انشثٛؼٙ. االعى انكبيم: .1

  .12/12/1974يكبٌ ٔربسٚخ انٕالدح: انؼشاق/ ثغذاد  .2

 عُخ. 46انؼًش :  .3

 انمٕيٛخ : ػشثٙ. .4

 انغُغٛخ: ػشالٙ. .5

 انحبنخ االعزًبػٛخ: يزضٔط. .6

 االطفبل: أصُبٌ. .7

 

 انشهاداث وانمؤهالث:  -2

، كهٛخ انًُصٕس انغبيؼخ )األٔل ػهٗ انذفؼخ(، 1999ػًهٛبد  ثحٕس ػهٕو فٙ ثكبنٕسٕٚط .1

 (.82.63زمذٚش عٛذ عذاً )ٔث

عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ اإلداسح ، )األٔل ػهٗ انذفؼخ( 2002ػًهٛبد  ثحٕسػهٕو فٙ  يبعغزٛش .2

 (.83.88ثزمذٚش عٛذ عذاً ) ،ٔااللزصبد

دكزٕساِ ػهٕو فٙ ثحٕس انؼًهٛبد، كهٛخ ػهٕو انشٚبضٛبد/ عبيؼخ انؼهٕو انًبنٛضٚخ  .3

(USM). 

 :انذكتىراه أطزوحـت عنـىان .4

“Modelling Interruptions of Electric Power Distribution Stations Using 

Markov Model.” 

 : يذسط. انعهمـي انهـقـب .5

 : أعزبر عبيؼٙ. انىظـيفت .6

 .22/12/2005:  تأريخ انتـعيـه .7

اشغم يُصت يؼبٌٔ انًذٚش انؼبو نهشؤٌٔ انفُٛخ/ دائشح  فٙ انٕلذ انحبضش :مكان انعمم .8

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ - انذساعبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼخ

لغى  /ٔصاسح انزؼهٛـى انؼبنٙ ٔانجـحش انؼهًـٙ/ عبيؼخ ثغــذاد، كهٛخ األداسح ٔاأللزصبد -

 األحصبء.

انٗ يمش انٕصاسح/ دائشح انذساعبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼخ/ لغى انمجٕل انًشكض٘ يُغت  -

 ٔنغبٚخ االٌ. 28/4/2016يُز ربسٚخ 

 انمـنــاهـج انـذراسـيـت انتي تـم تـذريـسهـا: -3

يبدح رحهٛم ٔرصًٛى االَظًخ نهًشحهخ انُٓبئٛخ، لغى أَظًخ حبعٕة/ يؼٓذ االداسح/ ْٛئخ  .1

 (. 2003- 2002، 2002- 2001 ى،  نهؼبيٍٛٛ انذساعٍٛ )انزؼهٛى انزمُٙ ــ ثبة انًؼظ
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نهًشحهخ انضبَٛخ، كهٛخ انزشثٛخ أثٍ سشذ ـ عبيؼخ ثغذاد، نهؼبو انذساعٙ  يبدح يجبدئ انحبعٕة .2

(2002-2003.) 

نهًشحهخ انضبنضخ، لغى أداسح االػًبل/ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ  يبدح ثحٕس انؼًهٛبد .3

 .(2006- 2005انذساعٙ )ثغذاد / انؼشاق نهؼبو 

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ  /، لغى األداسح انؼبيخ نهًشحهخ انضبَٛخيبدح االعبنٛت انكًٛخ   .4

 .(2008- 2007، 2007- 2006، 2006- 2005نالػٕاو انذساعٛخ ) ،ثغذاد

عبيؼخ  يبدح ثحٕس انؼًهٛبد نهًشحهخ انضبنضخ، لغى االأداسح انؼبيخ/ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ .5

 .(2007- 2006، 2006- 2005ثغذاد، نهؼبيٍٛ انذساعٍٛٛ )

نهًشحهخ انضبنضخ،  Win QSBيبدح حم يشبكم انجشيغخ انخطٛخ ثبعزخذاو انجشَبيظ انغبْض  .6

-2005لغى االداسح انصُبػٛخ/كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد، نهؼبيٍٛ انذساعٍٛٛ )

2006 ،2008-2009). 

نهًشحهخ االٔنٗ، لغى االلزصبد/ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد،  يبدح يجبدئ االحصبء .7

 .(2010- 2009نهؼبو انذساعٙ )

يبدح ثحٕس انؼًهٛبد نهًشحهخ انضبنضخ ، لغى األحصبء/ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد،  .8

 .(2016- 2015نهؼبو انذساعٙ )

/ أداسح االػًبل، لغى / يبعغزشأداسح اػًبلاعبنٛت كًٛخ فٙ االداسح )ثحٕس انؼًهٛبد(يبدح  .9

 .(نغبٚخ االٌ– 2016-2015كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد، نهؼبو انذساعٙ )

(/ يبعغزش ػهٕو فٙ Fuzzy Modelling Problemيبدح يشبكم انجشيغخ انضجبثٛخ ) .10

بو انذساعٙ ثحٕس انؼًهٛبد، لغى االحصبء/ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد، نهؼ

 .(نغبٚخ االٌ– 2015-2016)

أبحاث انتخزج/ انذراساث االونيت انتي اشزف عهيها في قسم األحصاء/كهيت االدارة  -4

 جامعت بغذاد: -واالقتصاد

 َظبو انًؼٕنٛخ. .1

 َظبو انًحبكبح فٙ أداسح شؤٌٔ انؼبيهٍٛ. .2

 رمٛٛى انحم األيضم انزمشٚجٙ نًشكهخ انُمم ثأعزؼًبل انجشايغٛبد انغبْضح. .3

 رحهٛم ٔلذ أَزظبس رحًٛم ٔرفشٚغ انجٕاخش انؼشالٛخ يغ رطجٛك ػًهٙ. .4

 رحغٍٛ أداء انخظ االَزبعٙ ثؼذ رطجٛك انصٛبَخ انٕلبئٛخ. .5

رحهٛم ثٛبَبد انفشم)انؼطم( ٔيطبثمخ حغٍ انزٕصٚغ نهششكخ انؼبيخ نزٕصٚغ كٓشثبء  .6

 ثغذاد/انشصبفخ.

ا في قسم األحصاء/كهيت أبحاث انتخزج نهذراساث انعهيا/ماجستيز انتي اشزف عهيه -5

 جامعت بغذاد: -االدارة واالقتصاد

اعزؼًبل ثؼض انخٕاسصيٛبد انزكٛخ الًَٕرط صٛبَخ ٔلبئٛخ فٙ رحغٍٛ يؼٕنٛخ انًكبئٍ فٙ حبنخ  .1

 (/ انطبنجخ سعم يحًذ احًذ.Dagum Distributionرٕصٚغ داكٕو )

ػًهٙ/ انطبنجخ غصٌٕ  انصٛبَخ انٕلبئٛخ ثبعزؼًبل انخٕاسصيٛخ انٕساصٛخ يغ رطجٛكإًَرط  .2

 حشثٙ ػجبط انغجٕس٘.
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 ثُبء ًَٕرط سٚبضٙ نًشكهخ عضٍٚ يزؼذد انزٕلفبد رٔ طهجبد يززثزثخ يغ رطجٛك ػًهٙ  .3

 كبظى ػهٙ. /انطبنت ػجٛش

/ انطبنت اعزؼًبل عالعم يبسكٕف فٙ رصًٛى َظبو يؼٕنٛخ ٔصٛبَخ ٔلبئٛخ يغ رطجٛك ػًهٙ .4

 يُٓذ طّ ٚبعٍٛ.

 كتب انشكز وانتقذيز: -6

خالل يذح انخذيخ فٙ دائشرٙ /كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد ، ٔانجبنغخ خًغخ  - أ

يزطهجبد انحصٕل يبنٛضٚب الكًبل دٔنخ انٗ  عفش٘ ثغجت 11/4/2010عُٕاد نغبٚخ 

 كزبة شكش ٔرمذٚش كبٌ رشرٛجٓب كًب ٚهٙ: 46،  رى حصٕنٙ ػهٗ ػهٗ شٓبدح انذكزٕساِ

 انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ.كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ يؼبنٙ ٔصٚش  -1

كزبثٙ شكش يٍ يؼبنٙ ٔصٚش انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔرنك الشزشاكُب ثبنهغُخ انًششفخ ػهٗ  -2

 كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد. عٛش انؼًهٛخ االيزحبَٛخ انًشكضٚخ فٙ

كزبثٙ شكش يٍ انغٛذ سئٛظ عبيؼخ ثغذاد رضًٍٛ نغٕٓدَب ثبنخذيخ فٙ انكهٛخ اصُبء  -3

 طهخ انصٛفٛخ ٔػذو انزًزغ ثبالعبصح انشعًٛخ انًًُٕحخ يٍ لجم انٕصاسح.انؼ

ٔاحذ ٔاسثؼٌٕ كزبة شكش يٍ انغبدِ ػًذاء كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ــ عبيؼخ ثغذاد  -4

 .2010ٔنغبٚخ  2005ٔػهٗ يذٖ خًغخ عُٕاد يٍ 

 -ًجٕسكزبة رضًٍٛ نهغٕٓد يٍ لجم عفبسح عًٕٓسٚخ انؼشاق ــ انذائشح انضمبفٛخ /كٕاالن - ة

 .16/6/2011يبنٛضٚب ثزبسٚخ 

عبيؼخ ثغذاد، نزضًٍٛ انغٕٓد  -كزبة شكش ٔرمذٚش يٍ انغٛذ ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد - د

نهطهجخ انًشحهخ  2015فٙ انًشبسكخ ػهٗ االششاف انصٛفٙ نهؼبو انذساعٙ انحبنٙ 

 انضبنضخ.

 2015نهفزشٔ يٍ ( خًغخ ػشش كزبة يٍ يؼبنٙ ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ 15يبٚضٚذ ػٍ ) - س

 نغبٚخ االٌ.

 ( ػششح كزت يٍ انغٛذ يذٚش ػبو دائشح انذساعبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼخ.10يبٚضٚذ ػٍ ) - ط

( خًغخ كزت يٍ انغٛذ ٔكٛم انٕصاسح نشؤٌٔ انجحش انؼهًٙ )انٕكٛم 5يبٚضٚذ ػٍ ) - ػ

 انفُٙ(.

 

 انخبزة: -7

ٔيغؤٔل شجكخ  يغؤٔل صٛبَخ انحبعجبد فٙ يغًٕػخ انجحشاَٙ انصُبػخ نهًٕاد انؼبصنخ، .1

 (. 2004نغبٚخ أٚبس 2003اإلَزشَذ انزبثؼخ نصبحت انششكخ )نهفزشح يٍ رششٍٚ األٔل 

انؼًم فٙ لغى صٛبَخ انحبعجبد فٙ انششكخ انؼبيخ نزغبسح انًٕاد اإلَشبئٛخ )نهفزشح يٍ  .2

 (. 2004كبٌَٕ انضبَٙ ٔنغبٚخ أٚبس 

فشع ثغذاد )نهفزشح يٍ  -يغؤٔل لغى انحبعٕة فٙ ششكخ انؼٌٕ نهُمم انؼبو انًحذٔدح .3

 (. 2005ٔنغبٚخ رششٍٚ انضبَٙ  2004حضٚشاٌ 

 2005يذٚش انشؤٌٔ اإلداسٚخ فٙ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / عبيؼخ ثغذاد يٍ )كبٌَٕ األٔل  .4

بد انحصٕل ػهٗ شٓبدح يزطهجيبنٛضٚب الكًبل دٔنخ انٗ  نغفش٘ٔرنك ( 2010َٛغبٌ ٔنغبٚخ 

 انذكزٕساِ.
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ب ، نالػٕاو انذساعٛخ ناليزحبَبد انُٓبئٛخ نهذساعزٍٛ االٔنٛخ ٔانؼهٛ انزُظًٛٛخانهغُخ  ػضٕ .5

كهٛخ االداسح ( فٙ 2008-2009 ،2007-2008، 2006-2007، 2005-2006)

 ٔااللزصبد ـ عبيؼخ ثغذاد.

نهذساعخ االػذادٚخ انًمبيخ فٙ  ػضٕ فٙ نغُخ رشرٛت ٔرُظٛى االيزحبَبد انًشكضٚخ انٕصاسٚخ .6

 .2009-2008ٔ  2008-2007اإلداسح ٔااللزصبد / عبيؼخ ثغذاد ، ٔنغُزٍٛ كهٛخ 

سئٛظ نغُخ انصٛبَخ انخبصخ ثصٛبَخ انًجبَٙ ٔرشيٛى انمبػبد انذساعٛخ ٔكبفخ اػًبل  .7

 .2009بيؼخ ثغذاد، ٔنهؼبو انذساعٙ / عداسح ٔااللزصبدانصٛبَخ انزبثؼخ نكهٛخ اإل

لغى انمجٕل انًشكض٘/دائشح انذساعبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼخ/ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ يذٚش  .8

 (.2019ٔنغبٚخ كبٌَٕ االٔل  2016ٔانجحش انؼهًٙ يٍ )حضٚشاٌ 

يذٚش لغى انذساعبد ٔانزخطٛظ/دائشح انذساعبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼخ/ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ  .9

 (.2020رًٕص  ٔنغبٚخ 2020ٔانجحش انؼهًٙ يٍ )كبٌَٕ انضبَٙ 

يؼبٌٔ انًذٚش انؼبو نهشؤٌٔ انفُٛخ/دائشح انذساعبد ٔانزخطٛظ ٔانًزبثؼخ/ ٔصاسح انزؼهٛى  .10

 ٔنغبٚخ االٌ(. 2020انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ يٍ ) رًٕص 

 

 انبحىث انمنشىرة:   -8

ػهٗ انؼذٚذ يٍ انكزت يًكٍ يزبثؼزٓب ٔنغبٚخ االٌ رى َشش  2005خالل فزشح يغٛشرٙ انزؼهًٛٛخ يُز ػبو 

 انشاثظ ادَبِ:

wAAAAJ&hl=en-https://scholar.google.com/citations?user=e81B4 

 انبحىث انمقيمت: -9

 ذاد.عبيؼخ ثغ -رى رمٛٛى انؼذٚذ يٍ االثحبس نًغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ/ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد .1

 .PlosOneرمٛٛى الثحبس ربثؼخ انٗ انًغهخ االيشٚكٛخ  .2

 .IEEEرمٛٛى اثحبس ربثؼخ انٗ داس انُشش انؼبنًٛخ  .3

 ًٚكٍ يزبثؼخ االثحبس انًمًٛخ يٍ انشاثظ ادَبِ:

alwan-https://publons.com/researcher/421912/faris 

 نهحصىل عهى مزيذ مه انمعهىماث :  -11

1. : +9647901684918     

 انجشٚذ االنكزشَٔٙ : .2

 

faris.m.alwan@coadec.uobaghdad.edu.iq 

 أ

faris.or@gmail.com 
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