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541-552. 



5 

 

اختبار معنوية االنحرافات الظاهرة في مخرجات عملية االنتاج باستخدام اسلوب المصفوفة المقدرة ، دراسة  .6

الجامعة المستنصرية، / للبطاريات السائلة، بحث منشور في مجلة االدارة واالقتصاد 2حالة في معمل بابل 

 .305-295. ص ،2012، 91، العدد 35السنة 
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 .42-27. ، ص2013عدد خاص بالمؤتمر ، / االقتصادية الجامعة ومنشور في مجلة الكلية

بول للنشر في مجلة العلوم مدخل فلسفي، مق –استراتيجيات وسياسات وتقنيات اعادة جدولة عمليات االنتاج  .8

 .2014جامعة بغداد، / االقتصادية واالدارية ، كلية االدارة واالقتصاد

بحث تطبيقي في الشركة العامة للمعدات الهندسية : حل مشكالت الجدولة بتطبيق تقنيات اعادة جدولة العمليات .9

 .2014اد للعلوم االقتصادية الجامعة، مصنع المبادالت الحرارية، بحث مقبول للنشر في مجلة كلية بغد/ الثقيلة

 

 .....المؤتمرات، وورش العمل والدورات التدريبية 

 .بغداد –العراق .  2002/ 4/ 8-7للفترة ( باحث)مؤتمر العلمي السادس لكلية المنصور الجامعة ال .1

/ ايار/26-25ة للفتر ( باحث)الجامعة المستنصرية / المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية االدارة واالقتصاد  .2

 .بغداد –، العراق 2011

 .بغداد –، العراق  2013، ( باحث)مؤتمر كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة  .3

الخاصة بالجامعة التكنولوجية وجامعة بغداد ( حضور)المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية بصفة  .4

 .والمستنصرية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 .2014/ 2/  10-8اربيل  –، العراق ABETورشة عمل حول االعتماد االكاديمي للهندسة والتكنولوجيا  .5

اقامة العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة التكنولوجية وكلية  .6

 .ريب في وزارة النفط وغيرهاالمنصور االهلية ومركز التدريب والتطوير في وزارة الكهرباء ودائرة التد

 



6 

 

 


