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ثانياثانياثانياثانيا
ًً ًً

 اخلدمة الوظيفيةاخلدمة الوظيفيةاخلدمة الوظيفيةاخلدمة الوظيفية: : : : 
  ١٦/١٢/٢٠٠٠: تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة

 ١٦/١٢/٢٠٠٠: تاريخ المباشرة في التعليم العالي

  ١٦/١٢/٢٠٠٠: تاريخ المباشرة في جامعة القادسية

  ٢٠٠٤/  تاريخ المباشرة في كلية العلوم

  ٢٠٠٩:تاريخ المباشرة في كلية علوم الحاسوب و الرياضيات
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ثالثـاثالثـاثالثـاثالثـا
ًً ًً

        املنـاصباملنـاصباملنـاصباملنـاصب: : : : 
  مسؤول وحدة االحصاء

رابعارابعارابعارابعا
ًً ًً

 الشهاداتالشهاداتالشهاداتالشهادات: : : : 

   الجامعة المستنصرية-كلية العلوم/قسم الرياضيات /علوم رياضيات::::	����������	����������	����������	����������

�����	 �����	 �����	 ��  الجامعة المستنصرية–كلية العلوم /قسم الرياضيات /علوم رياضيات : : : :  	���

  حاسبات والمعلوماتية الهيئة العراقية لل/معهد الدراسات : الدبلوم العالي 

 �	������	 �	������	 �	������	 �	������	::::        

خامساخامساخامساخامسا
ًًًً

        الرسائل واالطاريحالرسائل واالطاريحالرسائل واالطاريحالرسائل واالطاريح: : : : 
  جدولة ماكنة واحدة لدوال متعددة الهدف: الماجستير 

  تنفيذ وبرمجة تقنيات البحث القفزي : الدبلوم العالي 

سادساسادساسادساسادسا
ًًًً

        االختصاص     االختصاص     االختصاص     االختصاص     : : : : 
  رياضيات :     العام

  بحوث العمليات  :    الدقيق

سابعاسابعاسابعاسابعا
ًًًً

        اللقب العلمياللقب العلمياللقب العلمياللقب العلمي::::
  ٣/٨/٢٠٠٩: عدمدرس مسا

   :مدرس

  : أستاذ مساعد

  :أستاذ

ثامناثامناثامناثامنا
ًً ًً

        التقويم العلميالتقويم العلميالتقويم العلميالتقويم العلمي: : : : 
تاسعاتاسعاتاسعاتاسعا
ًً ًً

        الدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العلياالدراسات العليا: : : : 
  : التدريس 

  : األشراف 

  :المناقشات



        
عاشراعاشراعاشراعاشرا
ًً ًً

        البحوثالبحوثالبحوثالبحوث: : : : 
1- Single machine scheduling to minimizing a function of 
sequne completion time and maximum tardiness  .                  

                        
2- Single machine sched uling to minimizing afunction of 
squne completion time and maximum Earliness                      

                      
3-single machine scheduling to minimize three cretin 
hierarchically .         

                 والرتمجة  والرتمجة  والرتمجة  والرتمجة التأليفالتأليفالتأليفالتأليف: : : : احد عشراحد عشراحد عشراحد عشر

        التشكراتالتشكراتالتشكراتالتشكرات: : : : أثىن عشرأثىن عشرأثىن عشرأثىن عشر
 عدة تشكرات

        العقوبات العقوبات العقوبات العقوبات : : : : ثالثة عشرثالثة عشرثالثة عشرثالثة عشر
���� �   

        اللجان اللجان اللجان اللجان : : : : أربعة عشرأربعة عشرأربعة عشرأربعة عشر
  .اللجنة االمتحانية -١
  .لجنة مطابقة المواصفات-٢

        املؤمترات العلمية والندوات العلميةاملؤمترات العلمية والندوات العلميةاملؤمترات العلمية والندوات العلميةاملؤمترات العلمية والندوات العلمية: : : : مخسة عشرمخسة عشرمخسة عشرمخسة عشر
  .العراق/أربيل /الفرنسي للرياضيات االول –المؤتمر الدولي العراقي -١
جامعة /كلية علوم الحاسبات والرياضيات /العلمي للرياضيات  المؤتمر -٢

  .القادسية 
كلية /الجامعة المستنصرية /المؤتمر العلمي السادس للعلوم الصرفة -٣

  .بغداد/العلوم 
  .العراق/البصرة/المؤتمر العلمي الدولي للرياضيات-٤

        ....اجلمعيات والنقاباتاجلمعيات والنقاباتاجلمعيات والنقاباتاجلمعيات والنقابات: : : : ستة عشرستة عشرستة عشرستة عشر
  بغداد /لعام المقر ا/ جمعية الحاسبات والرياضيات -١



        الدوراتالدوراتالدوراتالدورات: : : : سبعة عشرسبعة عشرسبعة عشرسبعة عشر
  عدة دورات 

        اجلوائزاجلوائزاجلوائزاجلوائز::::مثانية عشرمثانية عشرمثانية عشرمثانية عشر
���� �  

  االبتكارات واالخرتاعاتاالبتكارات واالخرتاعاتاالبتكارات واالخرتاعاتاالبتكارات واالخرتاعات: : : : تسعة عشرتسعة عشرتسعة عشرتسعة عشر

���� �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


