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 الدكتورة  أستاذ :  اللقب العلمي
 

 4591بغداد  :  الـمــواليد
 

 التحصيل العلمي: 
                                                                                                 

 4551من كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد -بحوث العمليات  –لعلوم االقتصادية دكتوراه في ا -4
 من جامعة بغداد/كلية الزراعة.  -بحوث العمليات – 4591ماجستير في االقتصاد الزراعي في  -2
 .4519كلية الزراعة/  جامعة بغداد  -بكالوريوس في االقتصاد الزراعي -3
 

    Operations Researchلعمليات  بحوث ا  التخصص الدقيق :
 

 جامعة تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت–عميد معهد المعلوماتية للدراسات العليا  الوظيفة الحالية :
 

 الوظيفة السابقة :
جامعة - قسم العالقات االقتصادية  الدولية– في كلية العلوم السياسية دكتوراستاذ  -1

    0212-0212النهرين
 

 للشؤون العلمية في معهد المعلوماتية للدراسات العليا في الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةمعاون العميد  -2
2009-2040  

نهرين القسم العالقات االقتصادية الدولية,جامعة – استاذ مساعد في كلية العلوم السياسية -2
2001 - 2009 

 سبات.لتدريس مادة البرمجة الكيانية وبحوث العملياتقسم علوم الحا –استاذ مساعد في كلية الرافدين الجامعة  -3
 2001\2\4-2002\5\4ة مدلل
للمدة  ،جامعة العلوم التطبيقية ـ األردن –أستاذ مشارك في كلية االقتصاد والعلوم االدارية  -1

 ومدرس للمواد التالية:  2002 - 2004
 

 ةنظم معلومات إداري - 2                  هارات الحاسوب  م1-
 نظرية القرارات        - 1اساليب كمية                     -3

           
 ومدرس للمواد التالية: 2004 - 4559للمدة من  حاسبات في كلية المأمون الجامعة رئيس قسم علوم ال  -9
 

 .تحليل وتصميم النظم وقواعد البيانات. للمرحلة الثالثة/ كلية  المأمون الجامعة 

 ات للمرحلة الثالثة / قسم علوم الحاسبات.بحوث العملي 

 قسم علوم الحاسبات /الجامعة التكنولوجية . المحاكاة للمرحلة الرابعة / 
                                                                                                                                                             ومدرس للمواد التالية:-6

 لتدريس مادة الرياضيات 4551-4553مدرس  مساعد في كلية المأمون الجامعة /قسم علوم الحاسبات  -4
 وبحوث العمليات .  

 لتدريس مادة 4553-4550مدرس  مساعد في كلية المنصور الجامعة /قسم اإلدارة الصناعية  -2    
 وف الثانية والثالثة.الرياضيات وبحوث العمليات للصف  

 –محاضرة في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد لتدريس مادة الرياضيات للصفوف األولى  -3
 .4550-4591قسم المدرسين التجاريين للفترة   
 .4550-4519ما بين  مدةموظفة في وزارة التجارة لل -1
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 في العراق :  البحوث المنشورة

 
  34 – 25ر العلمي كلية اإلدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية للفترة من المؤتم تم المشاركة فيبحث   -4

 " تحليل اقتصادي لتكاليف التحويل المكاني لطحين القمح في العراقوالموسوم  4599 آذار
 " .1891وفقا  لبيانات    
 الحنطة في " تحليل اقتصادي لعمليات نقلبحث الى جامعة القادسية / كلية التربية والموسوم   -2
 . 30/42/4550س في  449بموجب كتابهم  الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب "  
 
 "استخدام نظريات المباريات  فيبحث تم نشره في مجلة اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد والموسوم   -3
 . 8/11/1881في  221تسويق الرز في العراق"  بموجب كتابه المرقم   

 
 بحث تم نشره في مجلة تنمية ,في الطاقات اإلنتاجية لمجارش القطاع االشتراكي ""الهدر   -1
 .  4553/  10مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة الموصل في العدد  –الرافدين    
 
   بحث تم إلقاؤه في المؤتمر  ,  "تطبيق نظرية التتابع في حل مشكلة النقل لشركة الخطوط الجوية العراقية"  -9

 ، وتم نشره في مجلة تنمية4553/ 9/ 3-2السادس لجمعية اإلحصائيين العراقيين للفترة من  العلمي 
 بموجب كتاب مجلة تنمية  12الرافدين / مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة الموصل في العدد   
 . 4551/ 9/ 3في  2213الرافدين  المرقم   

 
 بحث تم نشره في العدد السادس المجلد الثالث,  صنيع الشلب العراقي""تطبيق نموذج التخصيص على ت  -1
 لمجلة كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد. 4551لعام   
 
،  "قياس كفاءة االستثمار لبعض الصناعات التحويلية في العراق باستخدام نموذج التخصيص"  -1

 المأمون الجامعة. لكلية 4559بحث تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي الرابع 
 
 ، بحث تم نشره في  "استخدام أسلوب البرمجة الديناميكية في حل مشاكل البرمجة الالخطية"  -9

 . 4559مجلة القادسية / نيسان        
 
بحث تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي الثاني لكلية   مشاكل البرمجة الالخطية"تطبيق نماذج التخصيص في حل "   -5

 .  4555آذار  21-22معة بغداد للفترة جا –العلوم 
 

استخدام نموذج التخصيص في دراسة ظاهرة التركيز المكاني دراسة تطبيقية على الزراعة  " -40
 .9/9/4555بحث تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي الخامس لكلية المأمون الجامعة  العراقية"

 
 بحث تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي السادس كاني""استخدام أسلوب المحاكاة في تقدير معدل النمو الس  -44

 لكلية المأمون الجامعة ونشر في مجلة المأمون العدد الثاني السنة األولى 2000/نيسان /  49-41       
 2000كانون االول       

 
 "عالقة تصميم نظام برمجة األشياء لحل مشكلة المحاكاة )دراسة تطبيقية على مشاكل العول(" -42

 لكلية المأمون الجامعة. 2000/نيسان /  41-49تم إلقاؤه  في المؤتمر العلمي السادس  بحث
 

نشر في مجلة بيت بحث  " , باستخدام نظرية المباريات  تاج الصناعات التحويلية في العراققياس كفاءة إن " -43
 . 2000ربيع –الثانية  السنة 4العددالعرق –الحكمة 
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 بحث تم إلقاءه في المؤتمر العلمي استخدام المحاكاة بأسلوب مونت كارلو في حل مشاكل النقل" " -41
 لكلية المأمون الجامعة. 2000/نيسان /  41-49السادس        

 
 " بحث تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي تطبيق نظرية التتابع في حل مشكلة إرسال البروتوكوالت"  -49

 لكلية المأمون الجامعة. 2004آذار / / 29-21السابع        
 

",بحث نشر في مجلة كلية الرافدين تحديد نقطة المعظمة الرفاه االجتماعي لتدريسي الجامعات العراقية" -41
 2004السنة الرابعة  1الجامعة العدد 

 
افسية   " دور تقنيات المعلومات في خلق الميزة التنافسية نظرة خاصة الى نموذج بورتر للقوى التن-41

، بحث نشر في مجلة ابحاث الحاسوب التحاد مجالس البحث العلمي العربية العدد الثاني والستراتيجيات"
 . 2003لسنة 

,بحث  "1881-1892تقدير معدل االستثمار الحكومي في العراق باستخدام اسلوب المحاكاة للفترة "-49
 .2001الرابع نشر في مجلة كلية التربية الجامعة المستنصرية في الشهر 

 
45- "Competitive Global Environment :Simulation and Analysis Using 

OOP Technique”  , بحث تم قبوله للنشر في مجلة كلية الرافدين الجامعة بموجب كتابهم المرقم
  .24/42/2009في 4/221م
 
 

 الموسوم  2005السنة الحادية عشر  21دها للعلوم في عدفي مجلة كلية الرافدين الجامعة  شرهبحث تم ن  -20
" Design and Implementation OF probabilistic assignment Investment 

Management System Using OOP" 
  

بحث تم ,   وبعدها باستخدام نظرية المباريات 0221كفاءة انتاج القطاعات االقتصادية العراقية قبل قياس  -24
 .2044 ةعشر الثالثةالسنة  27دها ن الجامعة للعلوم في عدنشر في مجلة كلية الرافدي

 
 

, بحث تم القاءه في "خصخصة  العنف ودوره في تنظيم الحروب الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة "    -01
الفرص  – 2003جامعة النهرين الموسوم " بناء الدولة العراقية الحديثة بعد  –المؤتمر العلمي لكلية العلوم السياسية 

  2043نيسان – 40والتحديات " في 
 

 : عالميا البحوث المنشورة
 

 بحث تم إلقاؤه في المؤتمر العلمي "اثر تقنيات المعلومات على االستخبارات التنافسية " - -4
 .لكلية العلوم االدارية والمالية لجامعة االسراء االهلية ,عمان االردن 2009/آذار /  34-25االول 

 
في المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم االقتصاديةواالدارية /جامعة العلوم التطبيقية في االردن القاء بحث  -2

 والموسوم 2001/نيسان21-21للفترة 
“solving airline crew scheduling using multiobjectes  multicast routing 

algorithm”. 
 

1-  “Transportation of  maximum amount of oil using routing history in 
dynamic network ”  بحث تم قبول نشره  في مجلةMedwell jornal   2009في اذار. 
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بحث تم القاءه في المؤتمر العالمي لمنظمة ,  0212- 1881" تحليل دالة االنتاج الكلي العراقية للمدة  -1
ات التجارية الدولية والتنمية بالتعاون مع الجامعة االردنية الموسوم "السياس WTO التجارة العالمية

 عمان . –االردن  5/2042/ 21-21المستدامة في المنطقة العربية" في 
 

بحث تم قبوله في المؤتمر العلمي االكاديمي لجامعة  "البنى التحتية والمستقبل االقتصادي للعراق "  - - -9
 9/44/2043لندن  في لندن في 

دراسة  –ياس العوامل االخرى المحددة لالنفاق االستهالكي تقدير دالة االستهالك الكلي  العراقية وق -1
من مجلة  19-11العدد المزدوج   العربية الوحدة ا مركز دراسات استطالعية في بغداد" بحث تم نشره في 

 (   2041خريف  -بحوث اقتصادية عربية )صيف 
       

 الكتب والمؤلفات المنشورة :
 

 ، كتاب منهجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مترجم " نظرية االقتصاد القياسي " -4
 .2/4554ك      
 دار وائل للطباعة والنشر ، األردن. 2044والطبعة الثانية  ،4559 "مقدمة في بحوث العمليات " -2

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ,  Simultaneos Equationتقدير نماذج المعادالت االنية " -3

 .العراق  2004(, العلوم االدارية واالقتصادية 4جامعة القادسية ) سلسلة اصدارات
 
 . دار المناهج ,األردن 2002  البرمجة والتحليل  الرياضي " تطبيقات في االقتصاد " , -1

 
 ,مصر  الدولية لالستثمارات ,الثقافة الدولية الدار , 0220,العددي مع تطبيقات بلغة باسكال التحليل  -2

 
 .دار المناهج ,األردن,  2002   ,مهارات الحاسوب  -6

 دار المناهج ,األردن.,  2002  المحاكاة الحاسوبية , -1

 .دار المناهج ,األردن C++ ,  2002البرمجة الشيئية وتطبيقات    -9

 . دار المناهج ,األردن,  3dsmax 4,  0220تطبيقات في  -8

  ,عمان , االردن, دار وائل للنشر  0211" نظرية االقتصاد الكلي : مقدمة رياضية " , -12

 

 االشراف على الدراسات العليا :

 ( رسالة ماجستير في العالقات االقتصادية الدولية  12االشراف على ) -1

 في العالقات االقتصادية الدولية( اطروحة دكتوراه  6االشراف على )  -0

 .تية ( دبلوم عالي في نظم المعلومات في الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوما1االشراف على ) -1

 

 :  الدورات والتفرغ العلمي
 

1. Certified E- Commerce Consultant / Institute of Certified E-commerce 
Consultant –California 2002. 

 0220فيي   E-commerce Consultant –Californiaشههادة خبيهر فهي التجهارة االليكترونيهة مهن معههد
                             كاليفورنيا.
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1- Course for Laboratory Technicians Conducted by the Bread research 

Institute of  Australia, 1983. 
 

2- The Iraq- Canada Silo Management and quality Control, Symposium 
  1988,Montreal- Canada. 
 

3- Grain storage and Handling Seminar Presented in Baghdad- Iraq 23/2 –
6/3/1988 by U.s. Wheat Associates. 
 

4- Course for Businessman Communication soft ware and hard ware services  
2000. 


