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 التاريخ الكميـــة  الجامعة الدرجة العممية
 15/7/1998 كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد بكالوريوس
 31/12/2000 كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الماجستير
 28/2/2007 كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد الدكتوراه
 15/7/1989 معيد المعممين المركزي وزارة التربية دبموم
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 انجبمعي.ثبنثبً: انزذسيس  

 

 

 

 

 

 

 قمذ ثزذسيسهب. انزيانمقشساد انذساسيخ  ساثعبً: 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 0222 البرمجة بمغة البيسك االدارة العامة 1
 0221 البرمجة بمغة البيسك ادارة االعمال 0
 0221 البرمجة بمغة البيسك االقتصاد 3
 Minitab 0220برنامج  االقتصاد 4
 SPSS 0223برنامج  اإلحصاء 5
ادارة المشاريع باستخدام  اإلدارة العامة 6

Microsoft Project 
0224 

 0228-0227 بحوث العمميات اإلدارة العامة/ماجستير 7
 0228-0227 تطبيقات الحاسوب اإلدارة العامة/ماجستير 8
 0229 تطبيقات الحاسوب اإلدارة الصناعية/ماجستير 9

 MATLAB 0227-0212 اإلحصاء 12
 0214-0212 الحزم االحصائية االحصاء /دبموم 11
 0212 االحصاء السكاني اإلحصاء 10
 0212 بحوث العمميات اإلدارة العامة 13
 0217-0211 نظم المعمومات الجغرافية االحصاء / دبموم 14

 الى -الفترة من  الجية الوظيفة ت
 8/0221 -5/0221 اإلدارة واالقتصاد-بغداد جامعة  تدريسي 1
 11/0220 -8/0221 اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد  معاون مدير مركز الحاسبة االلكترونية 0
 1/0228 -6/0227 اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد  مدير التعميم المستمر 3
 1/0229 -12/0228 اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد  مدير التسجيل 4
 12/0211-10/0212 اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد  مقرر قسم االحصاء 5

 الى -الفترة من  الجامعة )المعيد / الكمية(الجية  ت
 12/0224 -5/0221 اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد  مدرس مساعد 1
 3/0211 -12/0224 اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد  مدرس  2
 لغاية االن 3/0211  اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد  استاذ مساعد 3



 0211 االحصاء ادارة االعمال / ماجستير 15
 0210،0214 اإلحصاء الطبي كمية التمريض / ماجستير 16
 0217-0213 القرارات االحصائية اإلحصاء 17
 MATLAB 0215-0217 اإلحصاء / ماجستير 18
 0218-0217 التحميل البيزي اإلحصاء / ماجستير 19
 0218-0217 اإلحصاء الضبابي دكتوراهاإلحصاء /  02
 

 :، انشسبئم( انزي أششف عهيهباإلطشيح)خبمسبً:  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت
 0212 االحصاء/ دبموم 0212تقدير عجز الوحدات السكنية في العراق لعام  1
كية الضبابية في السيطرة عمى خزين بعض ياستخدام البرمجة الدينام 0

 ة التجارةار مخازن وز 
االحصاء 

/ماجستير بحوث 
 عمميات

0210 

تـوقعات الطمب المستقبمي لمسياحة الدينية فـي مـحـافـظـتي النـجـف  3
 االشـرف وكـربـالء المـقدسة

 0210 االحصاء/ دبموم

اختيار أفضل انموذج انحدار لتحديد العوامل المؤثرة عمى اعداد  4
لألطفال دون سن الخامسة في المصابين بمرض التياب ذات الرئة 
 العراق

اإلحصاء/ 
 ماجستير

0214 

 0214 االحصاء/ دبموم بناء نموذج لتقدير انتاج الثروة السمكية في العراق 5
 0215 االحصاء/ دبموم استعمال نظم المعمومات الجغرافية لتقييم توزيع مدارس مدينة بغداد 6
اإلحصاء/  التطبيق العممي في المجال الطبيتحميل التباين لمبيانات الضبابية مع  7

 0215 ماجستير

الغام الحروب عمى الرقع النفطية باستخدام نظم المعمومات  أثر 8
 البصرةالجغرافية / محافظة 

 0216 االحصاء/ دبموم

تقدير أنموذج اإِلنحدار الضبابي المكيف بأستخدام دالة األنتروبي مع  9
 تطبيق عممي

اإلحصاء/ 
 ماجستير

0217 

 التمييد عمى باالعتماد الضبابي الالمعممي االنحدار أنموذج تقدير 12
 الموضعي الخطي

االحصاء/ 
 0217 دكتوراه

استعمال نظم المعمومات الجغرافية لتحديد المناطق التي تؤثر عمى  11
 االصابة بمرض حبة بغداد دراسة حالة في محافظة ديالى

 0218 االحصاء/ دبموم

 
 



 انزي شبسك فيهب.انعهميخ وانىذواد سبدسبً: انمؤرمشاد  

 نوع المشاركة  االنعقادمكان  السنــة  العنوان  ت
 باحث العراق / الموصل 0221 المؤتمر القطري االحصائي الثاني 1
المؤتمر االول لكمية االدارة واالقتصاد جامعة  0

 واسط
 باحث العراق / واسط 0227

 باحث االردن /عمان 0227 العرب نلإلحصائييالمؤتمر االول  3
 باحث العراق / بغداد 0212 المؤتمر الثاني لكمية الرافدين الجامعة 4
من المنظور االحصائي آفاق والتنمية السكان  5

 وتطمعات
 باحث العراق / بغداد 0211

 باحث االردن /عمان 0211 العرب نالمؤتمر الثالث لإلحصائيي 6
 باحث ومقيم العراق / كربالء 0213 الخامس/ جامعة كربالء الدولي العممي المؤتمر 7
 باحث ومقيم العراق / بغداد 0213 المؤتمر الرابع لإلحصائيين العرب 8
ندوة الخصائص الديموغرافية واسقاطات السكان  9

 وأثرىا في التنمية االقتصادية
 حضور العراق / كربالء 0214

 باحث ومقيم العراق / كربالء 0215 السابع/ جامعة كربالء الدولي العممي المؤتمر 12
 باحث ومقيم مصر / بغداد 0216 المؤتمر الخامس لإلحصائيين العرب 11
 حضور العراق / بغداد 0216 افاق تطوير العمل االحصائي في العراقندوة  
الدولي الرابع عشر لمجمعية  العممي المؤتمر 11

 العراقية لمعموم اإلحصائية 
 باحث العراق / بغداد 0216

  االخشي.األوشطخ انعهميخ  سبثعب: 

 خبسج انكهيخ داخم انكهيخ
  عضو اللجنت العلويت في قسن االحصاء

 أو رطىيش انزعهيم.مجبل انزخصص نخذمخ انجيئخ وانمجزمع  فيثبمىب: انمششوعبد انجحثيخ  

 انسىخ محم انىشش أسم انجحث د

استخدام القيود المتطابقة وغير المتطابقة في تقدير معالم   .1
انموذج انحدار متعدد يعاني من فقدا ن بعض مشاىداتو 

 ) )دراسة محاكاة

المؤتمر القطري الثاني 
 لعموم اإلحصاء

0221 

تحميل وتقدير دالة الطمب لممواد الغذائية في العراق لممدة   .2
1971-1992 

  -مجمة االدارة واالقتصاد
 المستنصرية الجامعة

لسنة  48العدد 
0224 

3.  
 عدم التأكد نظرياتو وطرق معالجتو

لسنة  17العدد  مجمة كمية الرافدين الجامعة
0225 



مقارنة بين اختبارات حسن المطابقة لمتوزيع الطبيعي )دراسة   .4
 محاكاة(

مجمة العموم االقتصادية 
 جامعة بغداد-واالدارية 

 36العدد 
 0224لسنة 

استخدام سالسل ماركوف لمتنبؤ بإجابات برنامج من سيربح   .5
 المميونين 

مجمة العموم االقتصادية 
 جامعة بغداد-واالدارية 

لسنة  44العدد 
0226 

مجمد المؤتمر االول  التقديرات الحصينة لالنحدار الضبابي   .6
 لإلحصائيين العرب

0227 

في  والمربعات الصغرى المقيدةاستخدام المربعات الصغرى   .7
 AR(1) تقدير معممة االنحدار الذاتي من الدرجة األولى

 (دراسة محاكاة)

مجمة العموم االقتصادية 
 واالدارية

لسنة  54العدد 
0229 

لمتنبؤ بمؤشر السوق السعودية  GARCHاستخدام نماذج   .8
 لألوراق المالية

المؤتمر الثاني لكمية 
 الرافدين الجامعة

 05العدد 
 0229لسنة 

 155العدد  مجمة االستاذ 0212تقدير عجز الوحدات السكنية في العراق لعام   .8
 0211لسنة 

مقارنة بعض طرائق التعويض األحادي لمبيانات المفقودة لدالة   .01
 الكثافة االحتمالية لمتوزيع الطبيعي ثنائي المتغيرات

مجمة العموم االقتصادية 
 واإلدارية 

لسنة  58العدد 
0212 

اختيار القيمة االولية لمسمسمة الزمنية المولدة ألنموذج االنحدار   .00
الذاتي من الرتبة االولى بأسموب المحاكاة وتأثيرىا عمى دقة 

 تقدير األنموذج

مجمة العموم االقتصادية 
 واالدارية

لسنة  60العدد 
0211 

 تصنيف أطفال العراق لمعمر اقل من ست سنوات  .01
 0226عمى بيانات حسب التغذوية باالعتماد 

المؤتمر الثالث لإلحصائيين 
 العرب 

0211 

استخدام البرمجة الديناميكية الضبابية في السيطرة عمى خزين   .02
 بعض مخازن وزارة التجارة

مجمة اإلدارة واالقتصاد / 
 الجامعة المستنصرية

لسنة  91العدد 
0210 

كـربـالء  تـوقعات الطمب المستقبمي لمسياحة الدينية فـي مـحـافـظـة  .03
 المـقدسة

 الدولي العممي المؤتمر
 الخامس /جامعة كربالء

0213 

بعض المقدرات الالمعممية لتقدير دوال البقاء او المعولية   .04
 لتوزيع ويبل المموث 

المؤتمر الرابع لإلحصائيين 
 العرب

0213 

 الرئة(تحديد العوامل المؤثرة عمى مرض االلتياب الرئوي )ذات   .05
 لألطفال دون سن الخامسة في العراق 

المؤتمر الرابع لإلحصائيين 
 العرب

0213 

 الدولي العممي المؤتمر بناء نموذج لتقدير انتاج الثروة السمكية في العراق  .06
 السابع /جامعة كربالء

0215 

المؤتمر الخامس  سنوات 5الحالة التغذوية ألطفال العراق اقل من   .07
 0216 لإلحصائيين العرب

تحميل التباين لمبيانات الضبابية مع التطبيق العممي في المجال   .08
 الطبي

مجمة جامعة كركوك لمعموم 
 اإلدارية واالقتصادية

لسنة  1العدد 
0217 

11.  Fuzzy Entropy in Adaptive Fuzzy Weighted Iraqi  Journal of  1العددc  لسنة



Linear Regression Analysis with Application to 
Estimate Infant Mortality Rate 

Science 0217 

10.  Comparison Count Regression Models for the 
Number of Infected of Pneumonia 

Global Journal of 
Pure and Applied 

Mathematics 

لسنة  9العدد 
0217 

مقارنة بين دالة االنتماء ودالة االنتروبي في االنحدار الخطي   .11
 المكيفالضبابي 

مجمة العموم االقتصادية 
 واإلدارية

 103العدد 
 0218لسنة 

مجمة اإلدارة واالقتصاد /  استخدام المحاكاة لتقدير انموذج االنحدار الالمعممي الضبابي  .12
 الجامعة المستنصرية

 115العدد 
 0218لسنة 

تقدير انموذج االنحدار الالمعممي الضبابي باالعتماد عمى عدة   .13
 تطبيق عمميأساليب مع 

 كمية التربية االساسيةمجمة 
 / الجامعة المستنصرية

 101العدد 
 0218لسنة 

 انكزت: ربسعب 

 انسىخ جهخ انىشش اسم انكزبة د

 اساسياث MATLABبرناهج  1

 وتطبيقاث احصائيت

 2016 الجسيرة للنشر والتوزيع

 
 شهبداد انزقذيش.و: كزت انشكش، انجىائز عبششاً  

انجبئزح كزبة انشكش أو  د

 أو شهبدح انزقذيش

 انسىخ انجهخ انمبوحخ

 2001 رئيس جاهعت الووصل كتاب شكر  1

 2002 رئيس جاهعت بغداد كتاب شكر  2

 2007 رئيس جاهعت واسط كتاب شكر  3

 2016-2000 عويد كليت االدارة واالقتصاد كتاب شكر  4

 2013 الوفتش العام/شبكت االعالم العراقي كتاب شكر 5

 2016 عويد كليت الرافدين الجاهعت كتاب شكر 6

 2016 عويد كليت التربيت للبناث /جاهعت ديالى كتاب شكر 7

 : انهغــبد.انحبدي عشش 

             العربيت 

     االنكليسيت 

 االستاذ الوساعد الدكتور

 هحود جاسن هحود                                                                                  


