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Scheduling Problem With the Usage of Hybridization As A Tool’ 

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 9191 – 9199 مدٌرٌه تربٌه ذي قار معلم 9

 9110 – 9191 / كلٌة التربٌةجامعه  البصرة م . باحث 2

 9111- 9119 / كلٌة التربٌة جامعة البصرة مدرس  مساعد 1

 9111 - 9111 / كلٌة التربٌة جامعة البصرة الرٌاضٌات مقرر قسم 1

 9119 - 9111 / كلٌة التربٌة جامعة البصرة الرٌاضٌاترئٌس قسم  5

 2009-9111 جامعة البصرة / كلٌة التربٌة فً ذي قار الرٌاضٌات رئٌس قسم 1

 2009_2001 / كلٌة التربٌة  جامعة ذي قار معاون العمٌد للشؤون العلمٌة 9

كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات / جامعة  الرٌاضٌات  رئٌس قسم 9
 ذي قار

2009 – 2091 

 - 2091كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات / جامعة  معاون العمٌد 1

 



 ذي قار

 

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع 

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 1991-1992 بحوث العملٌات الرٌاضٌات التربٌة البصرة 9

 9111 برمجة بلغة بٌسك الرٌاضٌات التربٌة البصرة 2

 9111/  9111 البرمجة الخطٌة الرٌاضٌات التربٌة البصرة 1

 9119/  9119 التفاضل والتكامل الرٌاضٌات التربٌة فً ذي قار البصرة 1

 9119/  9119 المعادالت التفاضلٌة الرٌاضٌات التربٌة فً ذي قار البصرة 5

 9111/  9119 التحلٌل العقدي الرٌاضٌات التربٌة ذي قار 1

 2092/  2099 بحوث عملٌات متقدم )دراسات علٌا ( الرٌاضٌات التربٌة للعلوم الصرفة ذي قار 9

 

 بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاالدراسٌة التً قام  واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

9      

2      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلٌة الجامعة ت

  MeMachine  Scheduling Problem to Minimize Multiple Objective - الرٌاضٌات أبن الهٌثم بغداد 9

    Function 

2099  /
2092 

التربٌة للعلوم  ذي قار 2
 الصرفة

   Machine Scheduling Problem to Minimize two objective  two الرٌاضٌات
    Function 

2099/2092 

التربٌة للعلوم  ذي قار 1
 الصرفة

 Minimizing  Three Simultaneausly Criteria in machine الرٌاضٌات
scheduling problem     

2092  /
2091 

1      

5      

1      

9      

9      

 

 .فٌها شارك التًوالورش العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

مؤتمر كلٌة التربٌة  9
 األول/جامعة البصرة

 9119 بحث كلٌة التربٌة فً ذي قار

مؤتمر كلٌة التربٌة الثانً/  2
 جامعة البصرة

 2000 مشارك كلٌة التربٌة فً ذي قار

 2009 بحث كلٌة التربٌة فً ذي قار مؤتمر كلٌة التربٌة الثالث 1

جامعة /مؤتمر الرٌاضٌات  4
 / كلٌة العلوم بغداد

 2009 مشارك جامعة بغداد/ الجادرٌة

 2009  بحث جامعة القادسٌة/كلٌة العلومالمؤتمر األول لكلٌة علوم  5



 الحاسوب والرٌاضٌات

المؤتمر األول لكلٌة علوم  6
 الحاسوب والرٌاضٌات

 2009 بحث جامعة القادسٌة

المؤتمر الثانً لكلٌة علوم  7
 الحاسوب والرٌاضٌات

 2001 بحث جامعة القادسٌة

كلٌة التربٌة  المؤتمر الرابع 8
 للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

 2091 بحث

الفرنسً/ العراقً المؤتمر  9
 فً الرٌاضٌات االول

 2090 بحث / كلٌة العلومجامعة أربٌل

المؤتمر األول للرٌلضٌات  10
 / كلٌة التربٌةوتطبٌقاته

 2099 بحث جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة

 2009 مشارك / كلٌة العلومجامعة ذي قار ثانً لكلٌة العلومالمؤتمر ال 11

المؤتمر األول لبحوث  12
 /جامعة مازندرانالعملٌات

بولسٌر/الجمهورٌة اإلسالمٌة 
 اإلٌرانٌة

 2099 بحث

المؤتمر الدولً األول  13
لمسائل المؤثرات الخطٌة 

 /جامعة مازندران

بولسٌر/الجمهورٌة اإلسالمٌة 
 اإلٌرانٌة

 2091 بحث

المؤتمر األول لكلٌة العلوم  14
 جامعة بابل

 2092 مشارك جامعة بابل 

ندوة تطوٌر المناهج  15
باالشتراك مع مدٌرٌات 

التربٌة فً ذي قار والبصرة 
 والكوفة

 2092 مشارك جامعة الكوفه

ندوة الرٌاضٌات والحاسبات  16
 الواقع والطموح

علوم  جامعة ذي قار.كلٌة
 الحاسوب والرٌاضٌات

 2092 مشارك

ورشة عمل الثانٌة حول  17
 رات الخطٌةمسائل المؤث

جامعة مازندران.بولسٌر 
 اٌرانالجمهورٌة اإلسالمٌة /

 2091 مشارك

الندوة الموسعة لتحدٌث  18
 مناهج الرٌاضٌات 

 

 جامعة الكوفة
 جامعة القادسٌة
 جامعة القادسٌة

 مشارك
 مشارك
 مشارك

2091 
2092 
2099 

المؤتمر األول لكلٌة علوم  19
الحاسوب والرٌاضٌات/ 

 جامعة تكرٌت

جامعة تكرٌت/ كلٌة علوم 
 الحاسوب والرٌاضٌات

 2091 بحث

المؤتمر الدولً األول كلٌة  20
علوم الحاسوب 

 والرٌاضٌات/ جامعة الكوفة

 2092 بحث جامعة الكوفة

 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 9112 كلٌة التربٌة/ جامعة ذي قار طرائق التدرٌس 9

 2002 كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد تعلم الحاسوب 2

 2092 مركز التعلٌم المستمر /جامعة ذي قار طرائق تدرٌس 1

 2092 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة ذي قار كفاءة حوسبة 1

 

 

 



 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفً  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

9    

2    

1    

1    

5    

1    

9    

9    

1    

-  

-  

-  

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
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 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

جمعٌة الخوارزمً  9
 العراقٌة

  مازال عضوا   2091 محلٌة

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -



ما حصل  نوع االبداع او النشاط  ت
 علٌه

)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع المانحةالجهة 

رعاٌة الطلبة المتمٌزٌن فً محافظة  9
 البصرة

 9111 الطلبة المتمٌزٌن وزٌر التربٌة شكر وتقدٌر

المشاركة فً المؤتمر الثانً لكلٌة  2
 التربٌة

مشاركة ببحث فً  رئٌس جامعة البصرة شكر وتقدٌر
 المؤتمر

2000 

الثانً /كلٌة المشاركة فً المؤتمر  1
 التربٌة

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2000 المشاركة فً المؤتمر رئٌس جامعة البصرة

 2000 التبرع بكتب رئٌس جامعة البصرة شكر وتقدٌر عنوان 11التبرع بكتب  1

 2001 مشاركة فً االعمار رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر المساهمة فً اعمار كلٌة التربٌة 5

عملٌة المساهمة فً إنجاح  1
 االمتحانات

 2005 لجان امتحانٌة رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر

للجهود المبذولة فً مهام معاون  9
 العمٌد

الجهود المبذولة فً أداء  رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر
 العمل

2005 

للحصول على تقٌم امتٌاز للعام  9
2005-2001 

 2001 امتٌازالحصول ع تقدٌر  رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر

مهرجان  للجهود المبذولة فً إنجاح 1
 اإلبداعًالحبوبً 

هرجان المشاركة فً الم رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر
 اإلبداعًااللحبوبً 

2009 

 2009 التبرع بكتب علمٌة رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر عنوان من الكتب العلمٌة 11التبرع  90

العلمً المشاركة فً المؤتمر  99
 األول/كلٌة العلوم

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2009 المشاركة ببحث رئٌس جامعة القادسٌة

المشاركة فً المؤتمر العلمً األول  92
 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2009 المشاركة ببحث رئٌس جامعة القادسٌة

المشاركة فً المؤتمر الدولً األول  91
 للعلوم الصرفة

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2001 المشاركة ببحث رئٌس جامعة الكوفة

 2001 المتمٌز فً العمللألداء  رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر للجهود المبذولة فً رئاسة القسم 91

 2001 النهاء االمتحانات بنجاح رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر فً اللجان االمتحانٌةالمساهمة  95

 2090 النهاء االمتحانات بنجاح رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر االمتحانٌةالمساهمة فً اللجان  91

شهادة  المشاركة فً المؤتمر العلمً الثالث 99
 تقدٌرٌة

 2099 المشاركة ببحث رئٌس جامعة القادسٌة

المشاركة فً الندوة الموسعه فً  99
 إشاعة ثقافة الرٌاضٌات

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2092 فً الندوة المشاركة رئٌس جامعة الكوفة

المشاركة فً المؤتمر العلمً األول  91
 كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2091 المشاركة ببحث رئٌس جامعة تكرٌت

المشاركة فً المؤتمر الدولً الرابع  20
 للعلوم الصرفه

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2091 المشاركة ببحث رئٌس الهٌئة التحضٌرٌة

العلمٌة والجهود المبذولة فً للمسٌرة  29
 العمل

وزٌر التعلٌم العالً  شكر وتقدٌر
 والبحث العلمً

 2091 للمسٌرة العلمٌة

التمٌز فً العمل للجان  رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر للجهد المتمٌز فً العمل 22
 االمتحانٌة

2091 

د المبذولة فً نجاح المعرض للجهو 21
 البرمجً

للمساهمد فً إنجاح  جامعة ذي قاررئٌس  شكر وتقدٌر
 المعرض البرمجً

2091 

للجهد المتمٌز والعطاء فً خدمة  21
 المسٌرة العلمٌة

عطاء متمٌز فً المسٌرة  رئٌس جامعة ذي قار شكر وتقدٌر
 العلمٌة

2091 

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      



      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

   العربٌة -9

 اإلنكلٌزٌة  ̷-2

 الروسٌه   -1

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 م  2009/  2000فتح دورات فً بحوث العملٌات للمهندسٌن / المركز المهنً  .9

2. 

 

-  

-  

-  

 أخرىنشاطات  -

-  

 2091 الرٌاضٌات جامعة المستنصرٌة عضو مناقشة أطروحة دكتوراه فً الرٌاضٌات / قسم .9

 9عضو مناقشة رسالة ماجستٌر فً الرٌاضٌات عدد  .2

 القاء محاضرات فً اساسٌات طرق التدرٌس / كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات / جامعة ذي قار  .1

2091 

  9119/  9115 عضو لجنة رعاٌة الطلبة المتمٌزٌن فً محافظة البصرة .1

 التً اقامتها نقابة المعلمٌن برعاٌة جامعة الكوفةاالسهام فً تطوٌر المناهج  .5

 

 

  


