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 المؤهالت العلمية

حصل على ، 9111عام  علوم في بحوث العملياتحصل على شهادة البكلوريوس في  ،مشتاق طالب حسين

حصل على   2092عام في  ،2002علوم في بحوث العمليات من جامعة بغداد عام شهادة الماجستير

حاليا، يعمل استاذ  . الدكتوراه في علوم بحوث العمليات، كلية العلوم الكمية، جامعة اوتارا الماليزية، ماليزيا

لف اهتماماته البحثية في نموذج تحليل مغتتركز .مساعد في كلية االدارة واالقتصاد، جامعة االنبار، العراق

مرغوبة لنموذج تحليل مغلف البيانات، تحليل الكفاءة الغير مسيطر عليها والبيانات العددي، المتغيرات غير 

مغلف البيانات، تحليل الحساسية لنموذج مغلف البيانات، و تقييم لالتامة للنماذج الشعاعية وغير الشعاعية 

 . كفاءة مؤسسات التعليم العالي باستخدام نماذج تحليل مغلف البيانات

 

 

 التدريس

 :يدرس المواد العلمية االتية ، حاليا

 بحوث العمليات 

 الطرق الكمية في االدارة 

 الرياضيات 

 االحصاء 
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 المؤتمرات العلمية
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 المراجعات للبحوث العلمية

 

و  (Clarivate Analytics) علمي في بعض المجالت العالمية والمصنفة ضمن مستوعبات كالريفيتيم مق

 .منها ،(Scopus) سكوباس

 Journal of Traffic and Transportation Engineering (English E edition). 

 RAIRO-Operations Research. 

 

 البرامجيات

 

 ئيةاالحصابعض النماذج و بحوث العمليات، بنماذج المشاكل الخاصةيمتلك خبرة علمية وعملية في حل 

 :البرامجيات االتية باستخدام 

1. Lingo software 

2. WinQSB 

3. MiniTab 

4. Statistica  


