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دبلوم عالي 
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 الماجستير
 بغداد

للعلوم  التربية

 ابن الهيثم/الصرفة 
2008 

 احصاء رياضي

(/   UPMبوترا ماليزيا )  توراهالدك
 ماليزيا

 بحوث عمليات 2017 العلوم

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

  مستمرة -2000 بغداد كلية التربية /ابن الهيثم 1

 2009 - 2008  الكلية المفتوحة 2

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 
 2004-2002 مقدمة في علم الحاسبات علوم الحياة

 2005-2002 رياضياحصاء  علوم الحياة 2

 2003 مقدمة في علم الحاسبات الرياضيات 3

 2006-2003 علم الحاسبات المتقدم الرياضيات 4

 2013--2009 علم الحاسبات المتقدم الرياضيات 5

 2013--2012 واحصاء يةاحتمال الرياضيات 6

 2018--2017 تفاضل وتكامل الرياضيات 7

 ---2018 واحصاء يةاحتمال الرياضيات 8

9 

 

 

 ---English 2018 الرياضيات

 التي شارك فيهالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2008-2000 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم مبرمج 1
 2011-2008 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم مدرس مساعد 2
 مستمرة  -2011 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم مدرس 3



 

 

 

 

 

نوع  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 
 2010 عن التعليم المستمر ندوة

ابن -كلية التربية

 الهيثم/قسم الرياضيات
 القاءإعداد و

ندوة عن كيفية استخدام برنامج  2

  Edmodoال
2017 

ابن -كلية التربية

 الهيثم/قسم الرياضيات
 القاءإعداد و

ورشة عمل عن كيفية استخدام  3

 الالتكس 
كلية التربية /ابن  2017

 الهيثم)المؤتمر الدولي االول(
 القاءإعداد و

4 

 اتالمؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضي

 واإلحصاء
 2nd International Conference on 

Mathematical Sciences and 
Statistics (ICMSS 2016) 

 At: Kuala Lumpur, Malaysia 

 

 كلية العلوم / قسم الرياضيات 2016
 القاء بحث ماليزيا( –) كوااللمبو 

 جامعة بغداد/كلية التربية /ابن الهيثم 5
الصرفة ابن  كلية التربية للعلوم 2017 )المؤتمر الدولي االول(

 الهيثم

مشارك بحث 

 بوستر

كلية التربية للعلوم  2018 دورة تدريبة لطلبة الدراسات العليا 6

 الصرفة ابن الهيثم
 القاءاعداد و

7 
دورة تدريبية عن كيفية كتابة البحث 

تاهلية للنشر في مجالت عالمية ذات 

 معامل تاثير 

كلية التربية للعلوم  2018

 الصرفة ابن الهيثم
 داد والقاءاع

  ً  . االخرى : األنشطة العلمية سادسا

 داخل الكلية

    British Journal of Mathematics & Computer Scienceمقيم علمي لمجلة عالمية  -

 (1مقييم لغوي لرسائلة لماجستير )عدد  -
 عضو في اللجنة االمتحانية - 

 لجنة التصنيف والجودة عضو في  -

 االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة -



 

 

 

 

 

 

ً بعسا   .مالتعلي طويرأو ت: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ا

 جامعة بغداد -للمؤتمر الدولي االول لكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم   مقيم علمي -

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Some Preliminary Test Shrunken Estimators for the Mean 

of Normal Population 

Economic and Administrative Journal 

/ Al-Mustansiriya University 
2010 

2 Preliminary Test Single Stage Shrinkage Estimators for the 

Scale Parameter of Exponential Distribution 

Journal of Economic and 

Administrative Science 
2010 

3 Estimate the Scale Parameter of Exponential Distribution 

Via Modified Two Stage Shrinkage Technique 

College of Education Journal / Al-

Mustansiriya University 
2010 

4 
On Preliminary Test Single Stage Bayesian Shrinkage 

Estimator for the Scale Parameter of Exponential 

Distribution 

College of Education Journal / Al-

Mustansiriya University 
2011 

5  
Improved of Stein-Type Estimator of the Variance of 

Normal Distribution via Shrinkage Estimation Technique 

 

International Journal of Inventive 

Engineering and Sciences (IJIES)  
2014 

6 

OBJECTIVE LINEAR -MODIFIED FUZZY MULTI

PROGRAMMING TO SOLVE AGGREGATE 

PRODUCTION PLANNING 

International Journal of Pure and 

)Scopus( Applied Mathematics 
2015 

7 

 THE THE ROLE OF DYNAMIC PROGRAMMING IN

DISTRIBUTION OF INVESTMENT  

BETWEEN PRODUCTION LINES  ALLOCATIONS

WITH AN APPLICATION 

International Journal of Pure and 

)Scopus( Applied Mathematics 
2016 

8 Application of Simulated Annealing to Solve Multi- 

Objectives for Aggregate Production Planning 
(Scopus) P Conference ProceedingsAI  2016 

9 Enhanced Simulated Annealing for Solving Aggregate 

Production Planning 

Hindawi Publishing Corporation 

Mathematical Problems in 

Engineering (ISI, Q3) 

 

2016 



 

 

 

 

 

 

ً ثامن   و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : ا

أو شهادة الجائزة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة العدد الجهة المانحة

 2000 1 عميـــد كلية التربية ابن الهيثم يرشكر وتقد 1

 2010 1 عميـــد كلية التربية ابن الهيثم شكر وتقدير 2

 2014 1 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 3

وزير التعليم العالي والبحث  شكر وتقدير 4

 العمي 

1 2015 

 2016 1 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 5

 2017 1 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 6

 2017 2 عميـــد كلية التربية ابن الهيثم شكر وتقدير 7

 2018 4 عميـــد كلية التربية ابن الهيثم شكر وتقدير 8

 2017 1 الملحقية الثقافية في ماليزيا تثمين جهود 9

 2018 3 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 10
 

ً تاسع   االنكليزية والعربية    :اللغــات . ا

 

10 
A new hybrid algorithm of simulated annealing and simplex 

downhill for solving multiple-objective aggregate 

production planning on fuzzy environment 

Neural Computing and Applications, 

Springer (ISI, Q2) 
 

2017 

11 
Solution for Multi-Objective Optimisation Master 

Production Scheduling Problems Based on Swarm 

Intelligence Algorithms 

 Journal of Computational and 

Theoretical Nanoscience (ISI, Q2) 
2017 

12 
APPLICATION OF THE DOWNHILL SIMPLEX 

ALGORITHM FOR SOLVING 

AGGREGATE PRODUCTION PLANNING PROBLEMS 

Science International. (Lahore)  

(Thomson Reuters) 
2017 

13 ON α-gĨ- CLOSED SOFT SETS  
 

Science International. (Lahore)  

(Thomson Reuters) 

 

2018 

http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jctn
http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jctn
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 التي شارك فيهالعلمية والندوات : المؤتمرات خامسا 

نوع  أنعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

ابن -كلية التربية 2010 عن التعليم المستمر ندوة 1

الهيثم/قسم 

 الرياضيات

 القاءإعداد و

ندوة عن كيفية استخدام برنامج  2

  Edmodoال
ابن -كلية التربية 2017

الهيثم/قسم 

 الرياضيات

 القاءإعداد و

ورشة عمل عن كيفية استخدام  3

 الالتكس 
كلية التربية /ابن الهيثم)المؤتمر  2017

 الدولي االول(
 القاءإعداد و

4 
 اتالمؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضي

 واإلحصاء

 2nd International Conference 

on Mathematical Sciences and 

Statistics (ICMSS 2016) 

 At: Kuala Lumpur, Malaysia 

 

2016 
 كلية العلوم / قسم الرياضيات

 –) كوااللمبو 

 ماليزيا(
 القاء بحث

جامعة بغداد/كلية التربية /ابن  5
كلية التربية للعلوم الصرفة ابن  2017 )المؤتمر الدولي االول( الهيثم

 الهيثم

مشارك 

 بحث بوستر

دورة تدريبة لطلبة الدراسات  6
 العليا

للعلوم كلية التربية  2018

 الصرفة ابن الهيثم
 اعداد والقاء

7 
دورة تدريبية عن كيفية كتابة 

البحث تاهلية للنشر في مجالت 

 عالمية ذات معامل تاثير 

كلية التربية للعلوم  2018

 الصرفة ابن الهيثم
 اعداد والقاء
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