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ــاالسـ ــ .  بيـاء محمود نيار الزالق: الكاملمـ
 .1982 ،األردن ، عـجمون:لميالد ا مكان وسنة

ــماعية الحالةا  .متزوج ولدية طـفمة واحدة  :الجتـ
ــيةا ــ ــ ــي:لجنســ ــ ــ ــ .  أردنــ

 . األردن، عمان،الجامعة األردنية ، أستاذ مساعد في الرياضيات:ع الحاليــالموق
ــاتف ــم اليـ  .22089 فرعي / 0096265355000 :رـق

  b.alzalg@ju.edu.jo & baha2math@gmail.com: البريد اإللكتروني
  http://eacademic.ju.edu.jo/b.alzalg/default.aspx: الموقع اإللكتروني

ــوان العمل ــ .  األردن،11942 عمان ،الجامعة األردنية ،كمية العموم ،319 مكتب / قسم الرياضيات :عنـ
ــوان المنزل  . األردن،11942 عمان ،الجامعة األردنية ، االسكان الوظيفي:عنــ

 
 
 
  

.  أمريكا، واشنطن، بولمان،جامعة واشـنطن الحكومية من الرياضيات ي فلدكتوراة ارجة د:2011
. األستاذ الدكتور كوروبو أرياوانزا:  المشرف،النظرية األمثمية:         التخصص الدقيق

 .البرمجة الرياضية فوق الخاريط المتماثمة في ظل الاليقين: (بالمغة العربية)        عنوان أطروحة الدكتوراة 
ــوك من الرياضيات ي فالماجستير رجة د:2007 ــ .  األردن، اربد،جامعة اليرمــ

ــالدكتور دمحم ش:  المشرف،المنطق الضبابي:         التخصص الدقيق . خاترهـ
 .المنطق الضبابي وتطبيقاتو: (بالمغة العربية)        عنوان رسالة الماجستير 

ــوك من الرياضيات ي فالبكالوريوس رجة د:2005  . األردن، اربد،جامعة اليرمــ
   
 
 
 

 . ولغاية اآلن30/9/2012 نماعتبارا  األردن ، الجامعة األردنية،أستاذ مساعد في قسم الرياضيات واالحصاء .1
 .2012 خريف ، أمريكا، كولورادو،دنفر/ جامعة كولورادو،أستاذ مساعد في قسم الرياضيات .2
 .2011/2012 ، أمريكا،ديفس/ جامعة كاليفورنيا،دراسات ما بعد الدكتوراة في قسم ىندسة االلكترونيات .3
 .2010/2011 ، أمريكا، والية واشنطن، جامعة واشنطن الحكومية،مساعد بحث في قسم الرياضيات .4

 .2010 ربيع ، أمريكا، والية واشنطن، جامعة واشنطن الحكومية،مساعد تدريس في قسم الرياضيات .5
 .2009خريف  ، أمريكا، وسكانسن،ممووكي/ جامعة وسكانسن،مساعد تدريس في قسم العموم الرياضية .6

ال شخصية : أ و بياانت ام ام

يا علمية : اثه الت ام ؤه امل

ثا عملية : اثم ربة ام اخل

 

mailto:b.alzalg@ju.edu.jo
mailto:b.alzalg@ju.edu.jo
mailto:baha2math@gmail.com
mailto:baha2math@gmail.com
http://eacademic.ju.edu.jo/b.alzalg/default.aspx
http://eacademic.ju.edu.jo/b.alzalg/default.aspx
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 :اىتمامات أخرى                       :                     االىتمامات الرئيسية   
 .النمذجة الرياضية.            طرق النقطة الداخمية لمبرمجة الرياضية فوق المخاريط

 .(عدد رامزي)نظرية البيان .                  (الحواجز الموغاريتمية والحجمية)طرق الحواجز 
 .بنية الشبكات.                     البرمجة الرياضية فوق المخاريط ثنائية الرتبة

. الرياضيات التركيبية.                البرمجة الرياضية فوق المخاريط ال محدودة الرتبة
. الرياضيات الضبابية.                                       البرمجة التربيعية المحدبة

. البرمجة الرياضية في ظل الاليقين
. تحميل الخوارزميات

. التحميل الحسابي والتركيبي
. الطرق العددية لممعادالت التفاضمية الكسرية

. الحماية االلكترونية
 

 
 
  (:30/9/2012بعد )االنتاج العلمي الذي تم انجازه باللغة االنجليزية بعد التعيين في الجامعة األردنية 

 

1. Baha Alzalg. Decomposition-based interior point methods for stochastic quadratic 
    second-order cone programming. Applied Mathematics & Computation. 249, 1–18, 2014 
    (ISI Journal (IF: 1.600)). 

 

2. Baha Alzalg. Volumetric barrier decomposition algorithms for stochastic quadratic 
    second-order cone programming. Applied Mathematics & Computation. 256, 
    494–508, 2015 (ISI Journal (IF: 1.600)). 

 

3. Baha Alzalg. Homogeneous self-dual algorithms for stochastic second-order cone 
    programming. Journal of Optimization Theory & Applications 163(1), 148–164, 2015 
    (ISI Journal (IF: 1.406)).    

 

4. Baha Alzalg. The algebraic structure of the arbitrary-order cone. Journal of  
       Optimization Theory & Applications. In Press. DOI: 10.1007/s10957-016-0878-1 
          (ISI Journal (IF: 1.406)). 

  

5. Vedat Erturk, Gul Zaman, Baha Alzalg, Anwar Zeb, Shaher Momani. Comparing 
    two numerical methods for approximating a new giving up smoking model with 
    fractional order derivative. Iranian Journal of Science and Technology (Transaction A). 
    In Press (ISI Journal (IF: 0.34)). 

 

6. Baha Alzalg. Optimal search in a multi-component hypothesis testing. Proc. 3rd 
    Annual Int. Conf. Oper. Res. Stat. 115–121,  2013. 

 

سًا ام ي : خ علم تاج ام الاه

عا بحثية : راب ات ام امتم الاه
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  (:30/9/2012قبل )االنتاج العلمي الذي تم انجازه باللغة االنجليزية قبل التعيين في الجامعة األردنية 

 

7. Baha Alzalg, K. Ariyawansa. Logarithmic barrier decomposition-based interior point 
    methods for stochastic symmetric programming. Journal of Mathematical Analysis and 
    Applications 409, 973–995, 2014 (ISI Journal (IF: 1.119)). 

 

8. Baha Alzalg. Stochastic second-order cone programming: Application models. Applied 
    Mathematical Modelling 36, 5122–5134, 2012 (ISI Journal (IF: 2.158)). 

 

9. Baha Alzalg, K. Ariyawansa. Stochastic mixed integer second-order cone programming: A 
    new modeling tool for stochastic mixed integer optimization. Proc. Int. Conf. Scientific 
    Computing. 315–321, 2011. 

 

10. M. Jaradat, Baha Alzalg. The cycle-complete graph Ramsey number r(C6;K8) <=30. SUT 
    Journal of Mathematics 44(2), 257–263, 2008 (ISI Journal (IF: 0.355)). 

 

11. M. Jaradat, Baha Alzalg. The cycle-complete graph Ramsey number r(C8;K8). SUT 
      Journal of Mathematics 43(1), 85–98, 2007 (ISI Journal (IF: 0.355)). 

 

12. Baha Alzalg, C. Anghel, W. Gan, Q. Huang, M. Rahman, A. Shum, C. Wah Wu. 

      Contingency constrained optimal power flow solutions in comp lex network power grids. 
      Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Systems, 2012. 

 

13. M. Jaradat, Baha Alzalg. Cycle-complete graph Ramsey numbers r(C4;K9, r(C5;K8) <=33. 
      International Journal of Mathematical Combinatorics 1, 42–45, 2009. 

 

 

 
الدولي الخامس لتحميل المصفوفات وتطبيقاتيا الذي انعقد في مدينة فورت إلقاء بحث فى المؤتمر حضور والمشاركة ب .1

 .20/12/2015-17 من ، الواليات المتحدة األمريكية،لودرديل في فولوريدا
 ، الجزائر،األفريقي لبحوث العمميات التطبيقية الذي انعقد في العاصمة الجزائرإلقاء بحث فى المؤتمربحضور والمشاركة  .2

 .22/4/2015-20 من
 ،السنوي لبحوث العمميات وتطبيقاتيا الذي انعقد في العاصمة سنغافورةفى المؤتمر بحضور وتقديم ورقة عمل المشاركة  .3

 .24/4/2013-22 من ،سنغافورة
 الذي انعقد في العاصمة معيد ميندسي الكيرباء واإللكترونياتالدولي في الدوائر الكيربائية والنظم لالمشاركة فى المؤتمر  .4

 .23/5/2012-20 من ، كوريا الجنوبية،سول
 الذي انعقد في مدينة تشارلوت معيد بحوث العمميات وعموم اإلدارةل  في الممتقى السنويإلقاء بحثحضور والمشاركة ب .5

 .16/11/2011-13 من ، الواليات المتحدة األمريكية،في كالورينا الشمالية
 في النمذجة الرياضية في الصناعة معيد الرياضيات وتطبيقاتياالمقاء الخامس عشر لفى حضور وتقديم ورقة المشاركة ب .6

 .12/8/2011-7 من ، الواليات المتحدة األمريكية،الذي انعقد في مدينة مينيابوليس في مينيسوتا
 ،الدولي لمحوسبة العممية الذي انعقد في مدينة الس فيغاس في نيفادافى المؤتمر حضور وتقديم ورقة عمل المشاركة ب .7

 .21/7/2011-18 من ،الواليات المتحدة األمريكية

سا علمية: ساد ية ام لتقيات ادلوم علمية وامل ؤمترات ام امل  
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 خالل ، المممكة المتحدة ،الشبان لبحوث العمميات الذي انعقد في نوتنغيامإلقاء بحث فى مؤتمر حضور والمشاركة ب .8
 .7/4/2011-4 منالفترة 

الدولي الثاني لمتحميل العددي والنظرية األمثمية الذي انعقد في العاصمة إلقاء بحث فى المؤتمر حضور والمشاركة ب .9
 .6/1/2011-3 من ، ُعمان،مسقط

 الذي انعقد في مدينة الرياضية في ظل الاليقينالدولي الثاني عشر لمبرمجة إلقاء بحث فى المؤتمر حضور والمشاركة ب .10
 .20/8/2010-16 من ، كندا ،ىاليفاكس

 في ، تشيمي ،لمبرمجة المتصمة الذي انعقد في العاصمة سانتياغو الدوليإلقاء بحث فى المؤتمر حضور والمشاركة ب .11
 .29/7/2010-26 منالفترة 

 

 

 
 المممكة  ،الندوة والورشة العممية لمرياضيات البحتة والتطبيقية الذي انعقدت في جامعة تبوك محاضرة فيإلقاء  .1

 .1/6/2015 في ،العربية السعودية

 .12/12/2012 في ، األردن ،ندوة الرياضيات في الجامعة األردنية في محاضرةإلقاء  .2

 .25/9/2012 في ، الواليات المتحدة، دنفر/ندوة بحوث العمميات في جامعة كولورادو  في محاضرةإلقاء  .3

 .9/9/2012 في ، الواليات المتحدة، ديفس/ندوة ىندسة االلكترونيات في جامعة كاليفورنيا  في محاضرةإلقاء  .4

 ، الواليات المتحدة، كاليفورنيا، في مونتيريلدراسات العميال ندوة بحوث العمميات في الكمية البحرية في محاضرةإلقاء  .5
 .1/9/2012في 

 .24/11/2011 في ، الواليات المتحدة، بولمان،ندوة الرياضيات  في جامعة واشنطن الحكومية في محاضرةإلقاء  .6

 

 

 
 .2013 في أيمول ، مركز الممكة رانيا لمريادة،(TOT)لتدريب المدربين ورشة عمل حضور  .1

 .2012 في آب ، دنفر/ جامعة كولورادو ،أساسيات التدريسورشة عمل حول حضور  .2

 ، لوس أنجموس/ جامعة كاليفورنيا ،الحوسبة العممية المتقدمة وعموم التصوير والتحسينورشة عمل حول حضور  .3
 .2012في نيسان 

 في ، لوس أنجموس/ جامعة كاليفورنيا ،النمذجة الرياضية في الصناعةحول لطمبة الدكتوراة ورشة عمل حضور  .4
 .2011شير آب 

 .2011 في نيسان ،البريطانية جامعة نوتنغيام ،بحوث العمميات في الرياضةورشة عمل حول حضور  .5

 في شير آب ، الكنديةدالياوسي جامعة ،البرمجة الرياضية في ظل الاليقينحول لطمبة الدكتوراة ورشة عمل حضور  .6
2010. 

 .2010 في تموز ، جامعة تشيمي،البرمجة المتصمة لمشبان الباحثين  في حضور مدرسة .7

 
 

 

علمية: سابعا ندوات ام ام  

نا علمية: اثم ورش ام ام  
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 حتى اآلن2015 من آب ، الجامعة األردنية،االشراف عمى رسالة الماجستير لمطالب خالد بدارنو . 

 حتى اآلن2015 من آب ، الجامعة األردنية،االشراف عمى رسالة الماجستير لمطالبة أروى جبريل  .

 
 

من قبل المنظمة العالمية " Who’s Who in Sciences Higher Education"ُأدرج ضمن قائمة  .1
AcademicKeys 2013 في العام. 

يفمين ىاكر حائز عمى جائزة  .2  وىي جائزة ذات طابع تنافسي عالي تمنح ،2011 لمعام  العمياالبحثية لمدراساتسيدني وا 
 . أمريكا، بولمان،مرة واحدة كل عام ألداء بحثي استثنائي التميز في جامعة واشنطن الحكومية

 وىي جائزة تنافسية تمنح لمنخبة من طمبة الدراسات العميا في ،2009 لمعام  العمياحائز عمى جائزة الرئيس لمدراسات .3
 . أمريكا،مولووكي- جامعة وسكانسن 

متصدر بالمرتبة األولى بين خريجي قسم الرياضيات بمعدل استثنائي في درجة الماجستير في جامعة اليرموك مع نياية  .4
 .2007العام 

 .2005-2003ُأدرج ضمن الئحة شرف كمية العموم في جامعة اليرموك في األعوام من  .5

ممولة من مكتب بحوث الجيش األمريكي  (تشمل دفع كامل من الرسوم الدراسية وتخصيص راتب شيري)منحة بحثية  .6
جامعة واشنطن وذلك لمحصول عمى درجة الدكتوراة في الرياضيات من  (W911NF-08-1-0530رقم المنحة )

ىذا باالضافة لمنحتين تدريسيتين األولى من . 2011 & 2010الحكومية في مدينة بولمان بوالية واشنطن في األعوام 
 . أيضا لمحصول عمى الدكتوراةجامعة واشنطن الحكومية والثانية من مولووكي-جامعة وسكانسن

 .منحة من الديوان الممكي الياشمي لمحصول عمى درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك .7

ضيافة من عدة مؤسسات تعميمية وبحثية المشاركة وتقديم أوراق عمل في مؤتمرات عممية  و منحة سفر12ما يزيد عن  .8
 . الجزائر وُعمان وغيرىا، تشيمي، سنغافوره، بريطانيا، كندا،دولية وورش عمل في عدة دول مثل أمريكا

 
 
 واشنطن، كولورادو، نسن،ا ويسكات في واليجامعات 7في  2007 العام لعديد من المقررات الجامعية منذا تدريس تبدأ

عداد إوإعداد المحاضرات بما في ذلك ، واد جميع جوانب تدريس المأعبائي التدريسية تضمنت. ، وحاليا في األردنالسعودية
 االمتحانات كتابة ،عداد الواجبات البيتية وتصحيحياإ ،التفاعل مع الطمبة داخل القاعة الصفية،  والقائياالشرائح

 لغة .باسماء المواد التي قمت بتدريسيافيما يمي قائمة  . الدراسية المناىج والخططتطوير و، وضع العالمات،وتصحيحيا
. المغة اإلنجميزية  المدرجة أدناه ىيجامعاتالتدريس في جميع ال

سعا امعية : ات ات اجل روح ل والاط رسائ ىل ام الارشاف ع

ادي عرش ية : ح تدريس  ربة ام اخل

ارشا ية: ع ح ادلراس  ية واملن ز ال اكدمي وائ  اجل
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 الفصل الدراسي اسم المساق ورقمو  والمكانالجامعة

     الجامعات العربية 

 

 

 

الجامعة األردنية 

 األردن

( 0301472)الطرق العددية 

( 0301371)البرمجة الخطية 

(0301302 )2الرضيات اليندسية   

( 0301221 )1المعادالت التفاضمية العادية 

( 0301212)التحميل الحقيقي 

( 0301202 )1الرياضيات اليندسية 

( 0301102 )2تفاضل وتكامل 

 (0301101 )1تفاضل وتكامل 

 2016 / 2015األول 

 2014 / 2013الثاني 

 2015 / 2014األول 

 2014 / 2013الثاني 

 2016 / 2015األول 

 2014 / 2013األول 

 2013 / 2012الصيفي 

 2013 / 2012الثاني 

جامعة تبوك 

 السعودية

( 241ر )الجبر الخطي 

 (204ر )المعادالت التفاضمية 

 2015 / 2014الثاني 

 2015 / 2014الثاني 

جامعة اليرموك 

األردن 

( 102ر ) 2تفاضل وتكامل 

 (101ر ) 1تفاضل وتكامل 

 2009 / 2008األول 

 2008 / 2007الصيفي 

جامعة العموم والتكنولوجيا 

األردن 

 ( 102ر) 2تفاضل وتكامل 

 (101ر ) 1تفاضل وتكامل 

 2008 / 2007الثاني 

 2008 / 2007األول 

      الجامعات األمريكية

جامعة كولورادو 

 دنفر

( 3301ر )مقدمة في بحوث العمميات 

 (2411ر ) 2تفاضل وتكامل 

 2013 / 2012األول 

 2013 / 2012األول 

جامعة واشنطن الحكومية 

 بولمان

( 201ر )الرياضيات لطمبة األعمال 

 (140ر )الرياضيات لطمبة العموم الحياتية 

 2010 / 2009الصيفي 

 2010 / 2009الثاني 

 2009 / 2008األول  (231ر )الحساب والتحميل اليندسي  ممووكيجامعة وسكانسن 
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. 2013/2014ممثل لقسم الرياضيات وعضو في مجمس كمية العموم لمعام الجامعي 
 

 
 

 على مستوى كلية العلوم: 

  .2015/2016الجامعي عضو لجنة وضع مخططات لمبنى جديد لقسم الرياضيات لمعام  .1
 .2014/2015الجامعي عضو لجنة الطوارئ والسالمة العامة لمعام  .2
 .2015/2016الجامعي عضو المجنة االجمتماعية والرياضية لمعام  .3
 على مستوى قسم الرياضيات: 

 .2015/2016 & 2014/2015عضو لجنة البحث العممي لألعوام  .4

 .2015/2016 & 2014/2015عضو لجنة الخطة الدراسية لألعوام  .5
 .2015/2016الجامعي عضو لجنة المؤتمرات لمعام  .6
 .2014/2015الجامعي  العام ،عضو لجنة اختيار المتقدمين لمعمل في القسممن حممة الماجستير .7
 .2013/2014 & 2012/2013عضو لجنة انتخابات اتحاد الطمبة لألعوام  .8

 

 
 

: الجمعيات العممية اآلتية حالي او سابق في كل من عضو
 (.AMS)الرياضية األمريكية  لجمعيةا .1

 (.MAA)رابطة الرياضيين األمريكيين  .2
 (.MOS)األمثمية الرياضية  جمعية .3
. (The OR Society)جمعية بحوث العمميات  .4
 (.NYAS)أكاديمية نيورك لمعموم  .5

 (.INFORMS )معيد بحوث العمميات و عموم اإلدارة .6

 (.SIAM) والصناعية جمعية الرياضيات التطبيقية .7

 (.ACM)ذوي الحوسبة اآللية رابطة  .8

 .الجمعية األردنية لمبحث العممي .9

 .الجمعية األردنية لمحاسبات .10

 .الجمعية األردنية لمكافحة التصحر .11

 .الجمعية األردنية لمتقييم الحسي لألغذية .12

 .الجمعية األردنية لمزراعة العضوية .13
 

ية : اثين عرش امعة ال رده ار اجل ة يف اط ام اداري هم

ث ية:  عرشاثم امعة ال رده ل اجل لجان داخ ة ان عضوي  

ع عرش لية : راب عاملية واحمل ة ادلعيات ام عضوي
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لطمبة " Optimizing power generation and delivery in smart electrical grids"مشروع بحثي بعنوان  .1
 .مينيسوتا في معيد الرياضيات وتطبيقاتيا في جامعة 2012الدراسات العميا تم انجازه في آب 

لطمبة البكالوريوس العميا تم انجازه في " A new definition for fractional derivative"مشروع بحثي بعنوان  .2
 .تبوك في قسم الرياضيات في جامعة 2014/2015الفصل الثاني من العام الجامعي 

 
 

  للمجالت العلمية الدولية المتخصصة التاليةىيئات التحريرعضو في : 

1. International Journal of Applied & Experimental Mathematics. 

2. International Journal of Business Analytics. 

 محكم للمجالت العلمية الدولية المتخصصة التالية: 

1. Mathematical Reviews (MathSciNet)-American Mathematical Society. 

2. Journal of Computational and Applied Mathematics-Elsevier. 

3. Journal of Supercomputing-Springer. 

4. Arabian Journal of Mathematics-Springer. 

5. Applied Mathematics & Information Sciences. 

 
 

  عمى الموقع االلكتروني"Scopus :" مؤشر &  (9)مجموع االستشيادات الحالي ىو"h " (.2)الحالي ىو 

  http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55053569300ىو " Scopus"        الحساب الخاص عمى 

  عمى الموقع االلكتروني"" Google Scholar :"" مؤشر &  (25)مجموع االستشيادات الحالي"h " (.3)ىو 

  http://scholar.google.com/citations?user=ij9bAXYAAAAJىو " Google Scholar"        الحساب الخاص عمى 

  عمى الموقع االلكتروني"Research Gate :" (.11.56)معدل التأثير ىي &  (12.25)التحصيل التراكمي ىو 

  https://www.researchgate.net/profile/Baha_Alzalg3 ىو" Research Gate"        الحساب الخاص عمى 

 
 

 ميارة استخدام في لغات البرمجة والبرمجيات التالية :C, C++, MATLAB, MAPLE, AMPL. 

 ميارة في استخدام نظم التشغيل والبرمجيات التالية: LATEX  Unix/Linux, Windows,. 

  ميارة في استخدام لغة توصيف النص"HTML "وخبرة في تصميم الصفحات االلكترونية. 

س عرش ام بحثية: خ ع ام شاري  امل

الت املتخصصة: سادس عرش تحكمي يف اجمل تحرير وام  هيئات ام

ع عرش بحثيةخلصم: ساب ستشهادات ام   الا

ن عرش اسوب: اثم ارات اس تخدام احل  هم

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55053569300
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55053569300
http://scholar.google.com/citations?user=ij9bAXYAAAAJ
http://scholar.google.com/citations?user=ij9bAXYAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Baha_Alzalg3
https://www.researchgate.net/profile/Baha_Alzalg3
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 2014/2015قمت بعدة زيارات حكومية لممممكة العربية السعودية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
 من أجل النيوض واالرتقاء بجامعة وتحديدا الى جامعة تبوك بموجب اتفاقية ُأبرمت بينيا وبين الجامعة األردنية

 في الجامعة والى  تبوك في عدة المجاالت ال سيما التدريسية والبحثية واضفاء خبرات بشرية جديدة لقسم الرياضيات
 .لجانو التخصصية
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