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 التدريب و الخبرة العملية :

فً مجاالت التحلٌل االحصائً و  تم االشتراك فً العدٌد من البرامج التدرٌبٌة , حلقات نقاشٌة . ورشات عمل ,

تصمٌم وتحلٌل االستمارة اإلحصائٌة و التقدٌر  االحصائً واختبار الفرضٌات ,التنبؤ و التقدٌر , المعاٌنة , 

 دراسات استطالع الراي وجمٌع البرامج النظرٌة التً تخص طلبة الدراسات العلٌا ) دكتوراه و ماجستٌر (.

 

 البحوث  والتاليف :

العدٌد من البحوث فً مجالت رصٌنة ومؤتمرات محلٌة و دولٌة فً جمٌع المجاالت اإلحصائٌة قمت بنشر 

 بحث . 69وبحدود 

 .  SPSSلدي كتابان  فً اختبار الفرضٌات اإلحصائٌة و اختبار الفرضٌات اإلحصائٌة باستخدام ال 

 العربٌة و اإلنكلٌزٌة اللغات :

 النشاطات األخرى :

 \جامعة بغداد  -صاء حقسم اال عضو اللجنة العلمٌة فً

 عضو اللجنة العلمٌة المركزٌة فً الكلٌة 

 عضو لجنة الدراسات العلٌا فً قسم اإلحصاء  

 عضو فً العدٌد من اللجان االمتحانٌة 

 عضو لجان تحدٌث المفردات 



 .و الماجستٌر فً معظم الجامعات العراقٌة  الدكتوراهعضو العدٌد من لجان المناقشة لطلبة 

 للجمعٌة ولدورتٌن  األمٌن المالً  حالٌا للعلوم اإلحصائٌة اإلدارٌة  للجمعٌة العراقٌة عضو الهٌئة 

 عضو اتحاد االحصائٌٌن العرب 

 عضو لجنة معادلة الشهادات ) اللجنة االجتماعٌة( فً وزارة التعلٌم العالً  و البحث العلمً 

 و البحث العلمً  عضو لجنة احتساب المعدل فً وزارة التعلٌم العالً


