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 .أَالً : انمؤٌالخ انعهمٕح  

 

ًاؾمارقخًةًـــاؾؽؾقًاجلاؿعةًاؾدرجةًاؾعؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

1997ًًؽؾقةًاألدارةًواألؼمصادًدادبغ

2001ًًؽؾقةًاألدارةًواألؼمصادًبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

2007ًًؽؾقةًاألدارةًواألؼمصادًبغداد

ًًًذأخرى

 ثاوٕاً : انرذسج انُظٕفٓ . 

 

 ثانثاً : انرذسٔس انجامعٓ . 

 انى -ين انفترج   انجايعح )انًعهذ / انكهٍح(  انجهح خ

2006ًًادليمـصرقةًاالدارةًواألؼمصاد1ًً

ًً-2006ًًبغدادًاالدارةًواالؼمصاد2ً

 

 

 

 

 انى -انفترج ين  انجهح انىظٍفح خ

 2007 - 2006 كهٍح االدارج وااللتصاد  -جايعح تغذاد  يذرش يطاعذ 1

 2011- 2007 االدارج وااللتصادكهٍح  -جايعح تغذاد يذرش 2

 2011 كهٍح االدارج وااللتصاد -جايعح تغذاد اضتار يطاعذ 3

4    



 

 

 

 

 

 

 

 ساتعاً : انمقشساخ انذساسٕح انرّ قمد ترذسٔسٍا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

2003ًً-2001ً ادلرحؾةًاألوىلً–ؿلادئًاؾرقاضقاتًًبغدادً-ًأدارةًاألعؿال1ً

2004ً ادلرحؾةًاألوىلً–ًؿلادئًاإلحصاءًبغدادً-ًأدارةًعاؿة2ً

2005ً ادلرحؾةًاألوىلً–ؿلادئًاحلاسوبًًاؾعراؼقةً–اؾؾغةًاؾعربقة3ًً

2006ً ادلرحؾةًاؾناـقةً–أساؾقبًؽؿقةًًؿيمـصرقةً-أدارةًاألعؿال4ً

2007ً ادلرحؾةًاألوىلً–ؿلادئًاإلحصاءًًجاؿعةًبغدادً–ًاحملاسلة5ً

2011ًً-2007ً ادلرحؾةًاألوىلً–ؿلادئًاإلحصاءًًجاؿعةًبغدادً–اإلحصاء6ً

2010ًً-2007ً ادلرحؾةًاؾرابعةً–اختاذًاؾؼراراتًًـظرقةًجاؿعةًبغدادً–اإلحصاء7ً

2015ًً-2011ًًادلرحؾةًاؾناؾنةً–حتؾقلًاالحندارًًجاؿعةًبغدادً–اإلحصاء8ً

2014ً-2013ًادلرحؾةًاؾرابعةً–اؾؼقاسًاالؼمصاديًًجاؿعةًبغدادً–اإلحصاء9ً

2007ً اجيمرصؾلةًادلًً-اإلحصاءًؿلادئًًاحملاسلةًؼيمً-اؾدراساتًاؾعؾقا9ً

ًصؾلةًادلاجيمرًواؾدؽموراةً–SPSSًًبـاتًتربقةً–اؾدراساتًاؾعؾقا10ًً

ً

2008ً-ً2010ً

2012ًً-2009ً دبؾومًعاؾيً–اإلحصاءًاؾرقاضيًًاإلحصاءًؼيمً–اؾدراساتًاؾعؾقا11ًً

2015ً-2011ًؿاجيمرًإحصاءً–اؾموؾقلًاؾدميوغرايفًًاإلحصاءًؼيمً–اؾدراساتًاؾعؾقا12ًً

2015ً-2013ًبؾومًاحصاءًتطلقؼيً–اؾموؾقلًاؾيؽاـيًًاإلحصاءًمؼيً–اؾدراساتًاؾعؾقا13ًً

2015ً-2014ًؿاجيمرًحبوثًعؿؾقاتً–حتؾقلًادلعوؾقةًواؾصقاـةًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقا14ًً

2016ً-2015ًؿاجيمرًاحصاءً–اؾمؼدقرًاؾلقزيًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقا15ًً

2016ً-2015ًدبؾومًاحصاءًبقكيً–ؾقلًاالحندارًاخلطيًحتًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقاً 16

2016ً-2015ًدبؾومًاحصاءًبقكيً–اؾؼقاسًاالؼمصاديًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقا17ًً

2017ًً-2016ًًدؽموراةًإحصاءً–حتؾقلًادلعوؾقةًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقا18ًً

2017ًً-2016ًًدؽموراةًإحصاءً–اؾموؾقلًاؾلقزيًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقا19ًً



 

 

 

 

 

 

 

2018ً-2017 ًدؽموراةًإحصاءً–ـظرقةًاؾػرضقاتًاخلطقةًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقا20ًً

2018ًًًً-2017ًًدؽموراةًإحصاءً–حتؾقلًؿمعددًادلمغراتًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقا21ًً

2018ًً-2017ًًإحصاءًؿاجيمرً–االسمداللًاإلحصائيًًؼيمًاإلحصاءً–اؾدراساتًاؾعؾقاًً

 :انرٓ أششف عهٍٕا( انشسائم  ،االطاسٔح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1ً 

إسقاطاخ انقُِ انعامهح ، انرعهٕم 

انىُعٓ  -َانصحح نهرشكٕة انعمشْ 

-4997نسكان انعشاق نهمذج  )

0207) 

 

ًحبثًدبؾومً/ؼيمًاإلحصاءً

 

2011ً

قاـاتًاؾشاذةًيفًمناذجًؿعاجلةًاؾل2ً

اؾيقطرةًعؾىًاخلزقنًوتطلقؼفاًيفًؿعؿلً

ًامسـتًاؾيؿاوة

2012ًًؿاجيمرًحبوثًعؿؾقاتً/ؼيمًاإلحصاءً

تؼوقمًبقاـاتًاؾعؿرًواجلـسًؾمعدادات3ًً

اؾيؽاـقةًؿعًتطلققًعؿؾيًؾلقاـاتً

يف1997ًًاؾمعدادًاؾعامًؾؾيؽانًؾيـةً

ًاؾعراق

2012ًًؿاجيمرًاحصاءً/ؼيمًاإلحصاءً



 

 

 

 

 

 

 

ؿؼارـةًصرائقًبـاءًجداولًاحلقاةًاؾؽاؿؾة4ًً

ؿنًجداولًاحلقاةًادلىمصرًؿعًتطلققً

ًعؿؾي

2013ًًؿاجيمرًاحصاءً/ؼيمًاإلحصاءً

ؿؼارـةًصرائقًبقزًادلعؾؿقةًوشلةًادلعؾؿقة5ًً

ؾمؼدقرمناذجًاؾؾوجيمكًبوجودًاؾؼقمً

ًادلػؼودة

ً

2013ًًؿاجيمرًاحصاءً/ؼيمًاإلحصاءً

بًاؾلقاـاتًؿعًؿؼارـةًصرائقًحتؾقلًتـؼق6ً

ًتطلققًعؿؾي

2014ًًؿاجيمرًاحصاءً/ؼيمًاإلحصاءً

ؿؼارـةًصارئقًبقزًاالؿعؾؿقةًوشلهًادلعؾؿقة7ًً

ًيفًتؼدقرًؿعوؾقةًاالـظؿة

2015ًًؼيمًاإلحصاءً/ًدؽموراةًاحصاء

 انرٓ شاسك فٍٕا.انعهمٕح َانىذَاخ انمؤذمشاخ سادساً:  

ذةذنوعذاملشاركذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ًحبثًجاؿعةًادلوصل2001ًًادلؤمترًاؾؼطريًاؾناـيًؾؾعؾومًاإلحصائقة1ً

ًحبثًغدادً-ؼيمًاإلحصاء2011ًًًـدوةًحولًاؾيؽانًواؾمـؿقة2ً

ًحبثًعؿان2011ًًادلؤمترًاألحصائيًاؾدوؾيًاؾناؾث3ً



 

 

 

 

 

 

 

4ًInternational Conference on 

Statistics in Science, 

Business and Engineering 

2012 

ً

2012ًLangkawi, Kedah, 

MALAYSIAً

ًحبث

ًحبث2ًًػـدقًاؾرشقدً/ًاؾعراق2013ًًادلؤمترًاؾدوؾيًاؾرابعًؾإلحصائقنيًاؾعرب5ً

6ً21
st
 international DAVO 

Congress of 

Contemporary Research 

on the Middle East 

2014ًCologne/German  

25-27 September 

2014ً

paperً

ادلؤمترًاؾدوؾيًاؾعؾؿيًاخلاؿسًؾالحصائقني7ًً

ًاؾعربً

مجفورقةًؿصرًً-اؾؼافرة2016ًً

10/2/2016ً-9اؾعربقةً

ًحبث

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 

 

 

 

 

 

 

ً

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ًرئقسًاؾؾهـةًاؾعؾؿقةًيفًؼيمًاالحصاء

عضوًجلـةًاخلرباءًاؾوزارقةً/ًؾؾمىصصاتًاالادارقةً

ًؼمصادقةً/ًاإلحصاءواال

ًعضوًػرققًاؾموؾقلًاؾدميوغرايفًرئقسًجلـةًاؾدراساتًاؾعؾقاًيفًؼيمًاالحصاء

ًجلـةًاعدادًدراسةًؿاجيمرًدميوغرايفًرئقسًجلـةًاؾرصاـةًاؾعؾؿقةًيفًؼيمًاإلحصاء

جلـةًاعدادًؿػرداتًؼيمًاألحصاءًؾؾدراساتًاالوؾقةًًرئقس

ًواؾعؾقا

عضوًػرققًحتؾقلًاؾمؾوثًواؾضررًاؾلقكيًيفًوزارةً

ًاؾلقكة

ً
أؿنيًسرًاؾؾهـةًاؾموضرقةًؾؾهؿعقةًاؾعراؼقةًؾؾعؾومً

ًاإلحصائقة

ذ

ذ

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

اإلمكان األعظم في تقدير مقارنة بين طريقة بيز وطريقة  4

 احتماالت جداول التوافيق ذات اتجاهين.

مجمد وقائع المؤتمر القطري 

 الثاني لعموم اإلحصاء

0224 



 

 

 

 

 

 

 

استخدام أسموب بيز في تقدير معالم األنموذج الخطي  0
 ألموغاريتمي لجداول توافق ذات ثالث اتجاهات.

المجمة العراقية لمعموم 
 اإلحصائية
 ) الموصل (

0224 

مجمة العموم اإلدارية  أسموب بيز في تحميل البيانات غير التامة. 3
واالقتصادية ) كمية اإلدارة 

 جامعة بغداد ( –واالقتصاد 

0227 

مقارنة طرائق التعويض األحادي عن القيمة المفقودة ألنموذج  1

 االنحدار الالمعممي

مجمة العموم اإلدارية 

واالقتصادية ) كمية اإلدارة 

 جامعة بغداد ( –د واالقتصا

0229 

مقارنة مقدرات بيز مع مقدر اإلمكان األعظم في تقدير دالة ذ5

البقاء لمتوزيع الطبيعي ألموغاريتمي باستخدام بيانات مراقبة 

 من النوع الثاني.

 العموم –مجمة جامعة النهرين 
 جامعة النهرين –كمية العموم 

 العراق -بغداد 

0228 

مجمة العموم اإلدارية  رب القطع المنشقة المنشقة.التحميل اإلحصائي لتجاذ6

واالقتصادية ) كمية اإلدارة 

 جامعة بغداد ( –واالقتصاد 

0229 

 العموم –مجمة جامعة النهرين  .تقدير ال معممي لدالة كثافة متعددت المتغيراتذ7
 جامعة النهرين –كمية العموم 

 العراق -بغداد 

0228 

 العموم –مجمة جامعة النهرين  الحصين لدالة معولية توزيع ريمي مقدر دالة اإلمكان األعظمذ8
 جامعة النهرين –كمية العموم 

 العراق -بغداد 

0229 



 

 

 

 

 

 

 

 استخدام التحميل العنقوديذ9
Cluster Analysis 

 في تحميل العوامل  المؤثرة عمى مرض القمب

 العموم –مجمة جامعة النهرين 
 جامعة النهرين –كمية العموم 

 العراق -بغداد 

0242 

طرائق التعويض األحادي لمبيانات المفقودة  بعضمقارنة ذ42

 لدالة الكثافة االحتمالية لمتوزيع الطبيعي ثنائي المتغيرات

مجمة العموم اإلدارية 

واالقتصادية ) كمية اإلدارة 

 جامعة بغداد ( –واالقتصاد 

0242 

 مجمة األستاذ المعممتينمقارنة المقدرات التقريبية لمعولية توزيع ريمي ذو ذ44
 كمية التربية / ابن رشد

ذ0244

لتقدير سمسمة زمنية   ARMAX(P,Q)استعمال نموذج   ذ40

 عن االقتصاد العراقي

انمؤذمش انذَنٓ انثانث 

نإلحصائٕٕه ،عمان, انممهكح 

 األسدوٕح انٍاشمٕح

ذ0244

 A Proposal Method for Selectingذ43

Smoothing Parameter With Missing Values 

International 

Conference on 

Statistics in Science, 

Business and 

Engineering 2012 

ذ0240

بناء نموذج خزين احتمالي متعدد الدورات في مخازن معمل ذ41
 اسمنت السماوة

 اإلدارية العموم مجمة
 اإلدارة كمية)  واالقتصادية

 ( بغداد جامعة – واالقتصاد

ذ0240

 اإلدارية العموم مجمة في تقدير معممة التوزيع األسـي Testimatorـة التقميص طريقذ45
 اإلدارة كمية)  واالقتصادية
 جامعةال – واالقتصاد

 ( المستنصرية

ذ0243



 

 

 

 

 

 

 

الجودة في األداء لقياس  Sigma-Sixاستعمال مقياس ذ46
 دراسة حالة -جامعة بغداد-الجامعي لقســم اإلحصـــاء 

 اريةاإلد العموم مجمة
 اإلدارة كمية)  واالقتصادية

 ( بغداد جامعة – واالقتصاد

ذ0243

معالجة البيانات الشاذة في تطبيق نموذج الخزين االحتمالي ذو ذ47
 الفترات المتعددة مع تطبيق عممي

يجهح إتحاد اإلحصائٍٍن انعرب 

(JASU) 
ذ0243

 تقويم بيانات العمر والنوع لمتعداد العام لمسكان في العراقذ48
 الالمعممية  Kernelباستخدام مقدرات 

انًؤتًر انذونً انراتع 

 انعراق -انعرب نإلحصائٍٍن 
ذ0243

بعض المقدرات الالمعممية لتقدير دوال البقاء أو المعولية ذ49
 لتوزيع ويبل المموث

انًؤتًر انذونً انراتع 

 انعراق -انعرب نإلحصائٍٍن 
ذ0243

د العام لمسكان في تقويم بيانات العمر والنوع لمتعداذ02
 Kernel Bayesianالعراق باستعمال مقدرات 

 الالمعممية

 اإلدارية العموم مجمة
 اإلدارة كمية)  واالقتصادية

 ( بغداد جامعة – واالقتصاد

ذ0241

 اإلدارية العموم مجمة أختيار أفضل أنموذج لبناء جداول الحياة في العراقذ21
 اإلدارة كمية)  واالقتصادية
 بغداد جامعة – واالقتصاد

ذ0245

00  

تحهٍم انًركثاخ انرئٍطح انحصٍنح تانعتًاد عهى تعض طرائك 

 يتاتعح االضماطاخ

يجهح انعهىو اإلدارٌح 

وااللتصادٌح ) كهٍح اإلدارج 

 جايعح تغذاد –وااللتصاد 

2015 

 ذ03

نهعنمذج فً تنمٍة انثٍاناخ  k-meansأضتخذاو خىارزيٍح 

Data Mining ًيع والع تطثٍم 

يجهح انعهىو اإلدارٌح 

وااللتصادٌح ) كهٍح اإلدارج 

 جايعح تغذاد –وااللتصاد 

2015 

 ذ01

يمارنح تٍن طرٌمتً تٍس واالنحذار انًىضعً نتمذٌر انًىرج 

 االنحذار انهىجطتص شثح انًعهًً

يجهح انعهىو اإلدارٌح 

وااللتصادٌح ) كهٍح اإلدارج 

 جايعح تغذاد –وااللتصاد 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 ذ05

انًمذر انثٍسي نتمذٌر يعانى إنًىرج االنحذار انهىجطتً اضتعًال 

 شثح انًعهًً نًرضى عجس انمهة تىجىد انًشاهذاخ انًفمىدج

انًؤتًر انذونً انعهًً انخايص 

 -نالحصائٍٍن انعرب )انماهرج 

-9جًهىرٌح يصر انعرتٍح 

10/2/2016 

2016 

 ذ06

ر أضهىب يمترح فً تمذٌر انمٍى انًفمىدج فً نًىرج االنحذا

 انًتعذد اناليعهًً

يجهح انعهىو اإلدارٌح 

وااللتصادٌح ) كهٍح اإلدارج 

 جايعح تغذاد –وااللتصاد 

2016 

ً

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 ًًًًًاجلؿعقةًاؾعراؼقةًؾعؾومًاإلحصائقةعضوًفقكةًادارقةًيف 

 ًًًاحتادًاإلحصائقنيًاؾعربًعضوًيف 

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذذكًبذالشؽرذ،عاذرًا:ذ 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت

2015ًً-2007ًًعؿقدًؽؾقةًاألدارةًواألؼمصاد1ً40ً

2013ً-2009ًًرئقسًجاؿعةًبغدادؿياعدًو2ً2ًً

2012ًًاؾمعؾقمًاؾلوثًواؾمطوقرًيفًوزارةًعامًؿدقر3ً1ً

2014ًً-2013ًًوزقرًاؾلقكةًوًؿيثًاؾعؾووزقرًاؾمعؾقمًواؾل 4ً2



 

 

 

 

 

 

 

تفـكةًؿنًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوث5ً1ًً

اؾعؾؿيًؾؾوصولًعؾىًؾؼبًاالسماذقةًضؿنً

ًاؾػرتةًاالصغرقة

ً

2016-2017ً

 

 

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

ًاالساؾقبًاؾؽؿقةً)جزءًأول( 1

 (ثاـياالساؾقبًاؾؽؿقةً)جزءً

2018ً

2019 

2 Calculus (part I) 

Calculus (part II) 

2018ً

2019 

3ًMathematical Statistics (part I) 

Mathematical Statistics (part II) 

2018ً

2019ً

ً

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

   انعرتٍح            

 األنكهٍسٌح            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


