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 .المؤھالت العلمیة : أوالً  

  التاریخ  ــة الكــلیــ  الجامعة   الدرجة العلمیة 

 
 

   

    

 
 

   

    
  

  . التدرج الوظیفي: ثانیاً  

  

 

 

 

  

  

  

  الى - الفترة من   الجھة  الوظیفة  ت

  ٢٠٠٥-٢٠٠٢  كلیة الحاسوب  مساعد مبرمج  ١

  ٢٠١٦-٢٠٠٥  كلیة الحاسوب  تدریسي  ٢

   -  ٢٠١٦  مركز تكنولوجیا المعلومات  مدیر مركز تكنولوجیا المعلومات  ٣
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 .التدریس الجامعي : ثالثاً  

  الى -من الفترة    الجامعة  )الكلیة/ المعھد (  الجھة  ت

1    
2    

 

 .ت بتدریسھاالمقررات الدراسیة التى قم: رابعاً  

    
    

    
    

 

  :التي أشرف علیھا) الرسائل  ،االطاریح  (: خامساً  

    
 Meta-heuristic algorithm for solving vehicle 

routing problem with time windows 
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  .التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : سادساً  

     
1 conference on Data Mining and 

Optimization (DMO’12) 
2012 Langkawi, Malaysia  

2 The 3rd International Multi-
Conference on Artificial 
Intelligence Technology        
(M-CAIT 2016) 

2016 Malacca, Malaysia  

3 The 3rd International Multi-
Conference on Artificial 
Intelligence Technology        
(M-CAIT 2016) 

2016 Malacca, Malaysia  
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 Meta-harmony search algorithm for the vehicle 

routing problem with time windows 
Information Sciences 2015 

 A Hybrid Meta-heuristic Algorithm for Vehicle 
Routing Problem with Time Windows 

International Journal on 
Artificial Intelligence 

2015 

 Harmony Search Algorithm for Vehicle Routing 
Problem with Time Windows 

Journal of Applied 
Sciences 

2013 

 Evolutionary Iterated Local Search for Rough Set 
Attribute Reduction Problems 

International Journal of 
Advancements in 

2013 

5 A Constructive Heuristic for Police Patrol Routing 
Problem 

The 3rd International 
Multi-Conference on 

2016 
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  اللغة العربیة -١

  لغة االنكلیزیةال -٢
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