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 المعلومات الشخصية 1

 المعلومات
 عدوية علي محمود النعيمي االسم الرباعي واللقب

  تاريخ التولد

 عزباء الحالة االجتماعية

 dradawiyaali@gmail.com البريد اإللكتروني

  رقم  الموبايل 

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 مدرس الدرجة العلمية

 الرياضيات القسم العلمي

 تدريسية جامعة ديالى كلية العلوم قسم الرياضيات العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

سنة  الكلية الجامعة االختصاص الدقيق
 التخرج

  العلوم بغداد    الرياضيات الرياضيات البكالوريوس

الرياضيات  الرياضيات الماجستير

 التطبيقية

  العلوم المستنصرية

الرياضيات  الرياضيات الدكتوراه

 التطبيقية

  العلوم المستنصرية

 

4 
 العلمية األلقاب

 

 

 (العدد وتاريخ األمر ) األمر الجامعي  اللقب العلمي
 81/3/1002في  8181 مدرس مساعد

 81/1/1088في  80203 مدرس
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  أستاذ مساعد

  أستاذ 
 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 المادة الدراسية المرحلة
 أسس الرياضيات األولى
 التحليل الرياضي الثالثة
  
  

 

7 
البحوث 

والدراسات 

 المنشورة

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
Efficient solutions for multicriteria 

problems 
Al-Mustansiriyah 
Journal of Science 

1083 

Exact algorithm for  minimizing the sum of 

total late work  and maximum late work 

problem                                                               

 

Diyala Journal for 
Pure Sciences 

1080 

Local search algorithms for multiobjective 
scheduling problem  

Journal of Al-

RAFIDAIN 

UNIVERSITY 

COLLEGE For 

Sciences                

 

1081 

Optimal solution for simultaneous 
 multicriteria problem 

Diyala Journal for 
Pure Sciences 

1082 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
 Solution procedures for scheduling job الماجستير

families with setups and due dates 
 Multicriteria scheduling: Mathematical الدكتوراه

models, exact and approximation 
algorithms  
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8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها ورشة العمل/  الندوة/ المؤتمر اسم 
الجامعة  المؤتمر العلمي التاسع لكلية العلوم 

 المستنصرية
2-1/1/1083 

   
   

 

 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
كلية /جامعة ديالى Latexدورة نظام تحرير النصوص 

قسم /العلوم
 الرياضيات

80-80/8/1082 

كلية /جامعة ديالى Matlabدورة 
قسم /العلوم

 الرياضيات

10-10/3/1082 

   
   

 

 

 

11 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إلى -من  العلمي/ المنصب اإلداري 
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 10/1/1081كلية العلوم بتاريخ /شهادة تقديرية من جامعة ديالى  8
 88/1/1082كلية العلوم بتاريخ /شهادة تقديرية من جامعة ديالى 1
  
  
  

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 81/9/1081    83101د .ش رئاسة جامعة ديالى              

 9/1/1081 1000 عمادة كلية العلوم      
 81/88/1081 8081 عمادة كلية التربية للبنات
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