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االطفال لحياة معدل لوجستي انحدار نموذج بناء31937احصاء
كربالء محافظة في الخدج

2009زيني مرتضر الحسين عبدحبيب حسن الحسين عبد دكتوراه1

والمعولية المعلمات تقدير طرائق مفارنة30947احصاء
والنمو المعجلة النماذجاالختيارات

2009فدعم عريبي انتصاربهية نور باسم ورود ماجستير2

السالسل نماذج مالئمة اخيارات بعض مقارنة31955احصاء
المحاكاة باستخدام الدنيا الرتب ذوات الرقمية

2009جمعة احمد احالماحمد احمد سهاد ماجستير3

الحصينة الموزونة االعظم االمكان مقدرات31973احصاء
مع اللوجستك النموذج اخرى طرائق مع ومقارنتها
عملي تطبيق

2009مصطفى نزارحسين علي شيرين ماجستير4

لبعض( gf  (wls&mi) طريقتي تقديرات مقارنة31977احصاء
الميخافة عبر يواسون عمليات نماذج

2009الطائي ضاري خالدالحمداني نعيمة بندر علي ماجستير5

نماذج تقدير في الليبية الطرائق بعض مقارنة31988احصاء
كافة وغير بيانات بوجود االمعلمي االنحدار

2009يوسف مناف/ رشيد حسين ظافرحمزة كاظم سعد ماجستير6

وشبة الالمعلمية النماذج تقدير طرائق بعض31985احصاء
التداخل مشلة بوجود المعلمية

2009احمد حسن ايمانمحمود طة عذراء ماجستير7

االتباط تحليل في الحصينة الطرائق بعض مقارنة31942احصاء
المحاكاة باستخدام الخطي

2009العلوي محمد علي لقاءصالح عزيز طارق ماجستير8

في المتقطعة الصغيرة الموجة مرشح استخدام31998احصاء
مع ومقارنة  AB (1) الزمنية السلسة تحليل

اخرى مرشحات

2009الناصر حمزة المجيد عبدالزبيدي علي حسين طة دكتوراه9

ازالة في وتطبيقاتها المكيفة الهندسية المويحات32068احصاء
الرقمية للصور التشويش

2009رشيد حسين ظافرالمهداوي محمد نوري عامر دكتوراه10

التاثير ودراسة بفتؤتين العبور تصميم تحليل32268احصاء
المتبقي

2009الجواد باقر لميعةالزبيدي علي اكرم عقيل دكتوراه11

2008الشمري نور سعد حامدالتميمي شهيد علي سهادالتصادفية السيطرة اساليب استخدام31651احصاء ماجستير12

مع االنية المعادالت منظومة باستخدام التنبؤ31664احصاء
عملي تطبيق

2008كاظم هادي اموريالمشهداني عبدهللا محمد ايمان ماجستير13

خطي انحدار النموذج تقدير لطرائق مقارنة دراسة31761احصاء
القياسية االرقام  عملي تطبيقية دراسة_ متعدد

2008الزيني الحسين عبدمحمود شكور محمد محمود دكتوراه14

النماذج باستخدام الصناعة قطاع االت تجديد31528احصاء
الرياضية

2007الجراد خضر خلفمسعود ثابت احمد خالد دكتوراه15
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النمو بمعدل وعالقتها الصافية االمومة دالة تقدير32292احصاء
العراق في السكاني

2008القيسي الحليم عبدكاظم عواد ضياء دكتوراه16

التقلص مقدرات مقارنة في المحاكاة استخدام31840احصاء
المراقبة لبيانات دببل لتوزيع الشكل لمعلمة

2008حسن سلمان ضوية.دالشمري رجب الجبار عبد نجاة دكتوراه17

نوع من االخطية الزمنية السالسل نماذج تحليل31873احصاء
(GARCH &ARCH(

2008حمزة المجيد عبدهللا عبد نجم سهيل دكتوراه18

2007الجبوري حامد عماداالحد عبد ادور عطافبمعلمتين االسيي للتوزيع المعولية تقديرات32293احصاء ماجستير19

اإلنتروبي لدالة العظمى القيمة مبدأ استخداماحصاء
بعض لمؤشرات االحتمالي التوزيع تقدير في

االنتظار صفوف نماذج

2015خلف الرحيم عبدجاسم كاظم إنتصار ماجستير20

الوضع تشخيص في المميزة الدالىة استخدام32331احصاء
بغداد لمحافظة للمراة البيئي

2000رشيد حسين ظافرمحمود الرزاق عبد دعاء ماجستير21

المعكوسة والتوزيعات المقلوبة التوزيعات27867احصاء
المعولية في وتطبيقاتها

1998الغرابي اسماعيل سليمالعنبكي رحيم طة عدي ماجستير22

المتكاملة غير القطاعات تصاميم في دراسة27967احصاء
عملي تطبيق مع" جزئيا المتزنة

1998المشهداني خلف كمالظاهر جبار رحيم ماجستير23

نماذج معلمات تقدير في بيز اسلوب استخدام27720احصاء
حالة-  عملي تطبيق مع الخطية غير االنحدار
اللوجستك نمو نموذج

1998عيفان مناجد محمدقمر هاشم الدين سيف ماجستير24

المنتوج لفحص البيزية المعاينة خطط استخدام27671احصاء
الصوفي والنسيج للغزل العامة المنشاه في

1998سلمان ضويةالغريباوي هللا عبد ميساء ماجستير25

بغداد لمدينة الكهربائية الطاقة باستهالك التنبؤ27915احصاء
التحويل دالة اسلوب باستخدام

1998حسن طاهر فارسناصر كوتي عمار ماجستير26

لخطط العينة حجم لمعدل وتطبيقية نظرية دراسة27685احصاء
التميزي للفحص والمزوجة المبتورة المعاينة

1998حسن سلمان ضويةالدوري اللة عبد احمد سهاد ماجستير27

التهاب حاالت لتشخيص المميزة الدالة استخدام28047احصاء
الرضع االطفال عند االمعاء

1998شومان حسن اللطيف عبدالسليماني عباس سلمان مؤيد ماجستير28

التشغيل ونموذج للتصاريف التصادفية النماذج27675احصاء
( صدام لسد)

الناصر حمزة المجيد عبد/محمد الصاحب عبد احمدالبازي جون فردربك عمار 1998 ماجستير29

التقليدية التقدير طرق لمقارنة المحاكاة استخدام27891احصاء
االنحدار نموذج لمعلمات بيز وطرق

1998الصراف جواد زكينعمان صالح زكي زياد ماجستير30

مع الشاذة القيم الستخراج العنقودي التحليل32364احصاء
عملي تطبيق

2002الجبوري حبيب شاللبيثون نافع نغم دكتوراه31
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معدالت ضؤ في كربالء في الشرب مياة تقديرات32362احصاء
(2002-2004) للمدة السكان نمو

2004رشيد حقي لؤيالشالجي حسن الخالق عبد ماجستير32

التصاميم من لعدد المقامة التجارب بعض مقارنة32346احصاء
وعدمها المكررة القياسات وجود حالة في

2002المشهداني خلف علوان كمالشكرجي سيت لبيب غادة ماجستير33

الصور تحسين في الحصينة التقديرات طرق بعض28694احصاء
الرقمية

2000رشيد حسين ظافرصالح طاهر وصفي دكتوراه34

2001مشعل الزم رفعتالمعلم سعيد عوض سعيدالطبيقية المعاينة متوسط استراتيجية في االمثلية28976احصاء دكتوراه35

المعتمدة الطرائق بعض على واثرها الشاذة القيم28956احصاء
المعالجة واساليب السكانية االسقاطات في

2001الجبوري حبيب شاللمحمود السالم عبد ايهاب ماجستير36

الى االضافية المعالجات في الزيادة دراسة28939احصاء
تطبيق مع الالتيني المربع تصاميم

2001خلف علوان كمالحسين عصام فرح ماجستير37

الرياضية البرمجة باستدام االنتاج تخطيط29596احصاء
والمحاكاة ( ،الهدفية،االحتماليى التربيعية)

الوسط مصافي شركة في الدينامكية

2002الكيالني علي محمدمبارك جابر محمد سامر ماجستير38

المتناظر التحليل بين العالقة دراسة في مساهمة28385احصاء
اللوغارتمي الخطي نموذج وال

2000النجار رشيد حسين ظافرالتحافي الحميد عبد هاشم عمر ماجستير39

تصميم تحليل في الالمعلمية الطرائق استخدام28448احصاء
بعاملين التقطاع

2000رشيد حسين ظافرالزبيدي  علي اكرم عقيل ماجستير40

في عملي تطبيق مع العامي التحليل طرائق28420احصاء
العملي المستوى في المؤثرة العوامل تحديد

2000حسن طاهر فارسالجميلي اللة عبد طة لمياء ماجستير41

الطلب لتوليفات المعكوس كاوس توزيع استخدام29093احصاء
المحاكاة باستخدام االنتظار وفترات

2003الحارثي راهي خلف الرحيم عبدالشرعبي سعيد رزاز ماجستير42

غير البيانات في الشرائحية الدوال امثلية29595احصاء
المتجانسة

2002الخميسي مشعل الزم رفعتالشكرجي الكريم عبد ضياء انوار ماجستير43

ورتابة خطية على للحصول بالقوى التحويل28907احصاء
واالستجابة الجرعة لمتغيرات العالقة

2001الجبوري حبيب شاللاليوسف علي محمد طة هيثم دكتوراه44

انتاجية لشركة متكامل محاكاة نماذج بناء28414احصاء
بناء مادة تدريس في مختبرية كاداة الستخدامة

العمليات بحوث في النماذج

2000النجار  رشيد حسين ظافرالبكري محمد عبد نورية ماجستير45

دوال لتقدير الالمعلمية   KERNEL  مقدرات مقارنة28693احصاء
االنحدار

2000رشيد حسين ظافرحمود يوسف مناف ماجستير46

غير االنحدار معادالت لمنظومة الفرضيات اختبار28419احصاء
SURE)" ظاهريا المرتبطة

2000الدليمي مناجد محمدالسعدون كاظم فائق مهند ماجستير47
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تتحول التي الخطية االنحدار نماذج وتحليل تقدير28473احصاء
باستخدام مقارنة دراسة/  نقاطها احدى في

المحكاة

2000عبودي حازم عمادالستار عبد هشام لبنى ماجستير48

حالة في المتعدد االنحدار معادلة وتحليل تقدير28498احصاء
ومحددة وصفية المتغيرات كون

2000الناصر حمزة المجيد عبدحبيب حسن الحسين عبد دكتوراه49

االعداد برمجة السلوب وتطبيقية نظرية دراسة28490احصاء
الصحيحة

2000حسن سلمان ضويةمهدي صبري شوقي ماجستير50

ماركوف لسالسل االنتقالية االحتماالت تقدير29144احصاء
المستقرة غير المنتهية

2002الفتال ناصر حميدسمير حسين اسماء ماجستير51

النموذج في التباين لمركبات الحصينة المقدرات28101احصاء
المحاكاة باستخدام مقارنة دراسة ) العشوائي

1999الدليمي مناجد محمدكاظم جواد علي ماجستير52

واالستدالل النظرية ) التفاضلي روتردام نظام28318احصاء
عملي تطبيق مع ( االحصائي

1999الناصر حمزة المجيد عبدابراهيم الة عبد سعدون دكتوراه53

تحليل اسلوب باستخدام المنتوج تكاليف تخفيض28225احصاء
الشركة في وتطبيقية نظرية دراسة_  القيمة
الجلدية  للصناعات لبامة

1999التكريتي يحيى اسماعيلعمر الدائم عبد احمد ماجستير54

1999الحمداني شهاب احمدالجبوري محمد جاسم نشاتبغداد في التناقص متعددة الحياة جداول بناء28397احصاء ماجستير55

تطبيق مع لالنحدار COX نموذج وتحليل دراسة28165احصاء
عملي

1999العذاري  مسلم فارساسماعيل طارق يسرى ماجستير56

في الخدمة نظام توزيع عن احصائية دراسة28338احصاء
الحاسبات في الزمنية المشاركة انظمة

1999العذاري مسلم فارسلطيف حميد سعيد ماجستير57

والتحليل االنتروبي دالة بين مقارنة دراسة28327احصاء
عملي تطبيق مع الطيفي

1999الناصر حمزة المجيد عبدالمهنا محمد احمد فراس ماجستير58

الكالسيكية التقدير طرائق مع بين اسلوب مقارنة28115احصاء
عملي تطبيق مع التباين مركبات لنماذج

1999رشيد حسين ظافرالدباغ يحيى الرزاق عبد نهى ماجستير59

لنماذج االحتمالية الخصائص بعض دراسة28508احصاء
الطبيعية وغير الطبيعية الدنيا المتحركة االوساط
المحاكاة بأستخدام

2000االعرجي هاشم نبيل/ الناصر حمزة المجيد عبدالخفاجي الكاظم عبد كريمة دكتوراه60

بغداد نسيج لمصنع االمثل االنتاج مزيج تحديد27673احصاء
التربيعية البرمجة باستخدام

1998رشيد حسين ظافرالسالمي جاسم حميد قصي ماجستير61

1999النجار رشيد حسين ظافرالدباغ مصطفى عاصم ظافرالخطية للنماذج حصين تباين تحليل28332احصاء دكتوراه62

تجارب تصميم نموذج افضل اختيار في بيز اسلوب27688احصاء
عملي تطبيق مع

1998رشيد حسين ظافرالمهداوي نوري محمد عامر ماجستير63
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تخطيط في المعلمية البرمجة اسلوب استخدام27914احصاء
االنتاج

1998الجنابي حسن سلمان ضويةالشيخ العزيز عبد القادر عبد احمد ماجستير64

1998العذاري مسلم فارسالمولى جواد محمد عامر محمدالنفطية المنتجات نقل في االهداف برمجة تطبيق27669احصاء ماجستير65

للتحليل المتغيرات متعدد اساليب بعض استخدام31081احصاء
الحياة علوم تطبيقات في الصوري

2005الناصر حمزة المجيد عبدالراوي غالب اسماء دكتوراه66

الكثافة دوال لتقدير الالمعلمية المقدرات مقارنة30776احصاء
االحتمالية

2005رشيد حسين ظافرحمود يوسف مناف دكتوراه67

االستراتيجية وفق الطبقية المعاينة امثلية29709احصاء
التقريبية التكرارية

2005الخميسي مشعل الزم رفعتالرفاعي حسن  عبدهللا محمد دكتوراه68

على التعرف في ماركوف سالسل استخدام30579احصاء
DNA النووي الحامض تعاقبات

الجنابي حسن سلمان ضوية/ الزعاك الرحمن عبد عليالركابي عباس هاتف زينب   2005 ماجستير69

تراكيز احتساب في الرياضية النماذج استخدام31029احصاء
بغداد في الهواء ملوثات بعض

2005الكناني حسين حسن ايدنالعنكبي خلف رحيم طة عدي دكتوراه70

انحدار نموذج تقدير طرائق بعض بين المقارنة32341احصاء
الحياتية للتجارب الحصينة والطرائق اللوجستك

المحكاة اسلوب باستخدام الثنائية االستجابة ذات

2005العزاوي ابراهيم دجلةاحمد ذياب احمد ماجستير71

البقاء لدالة الحصينة التقدير لطرق مقارنة دراسة30768احصاء
في الدم سرطان مرضى على عملي تطبيق مع

اليمن

2005البياتي عبود هاللشريم علي اللة هبة ماجد دكتوراه72

باستخدام الكهربائيةالمنتجة بكميةالطاقة التنبؤ29671احصاء
الزمنية السالسل واساليب المقيدة االنحدار نماذج

2003الكناني حسن ايدن/ كاظم هادي اموريالرحامنة علي احمد اديب دكتوراه73

االهداف مدى لتقدير مختلفة تقنيات  مقارنة30273احصاء
المحكاة باستخدام المناورة الجوية

الساعدي معين حسون جعفر/  كاظم هادي اموريالساعدي معين حسون لؤي باسمة 2004 دكتوراه74

الخطية البرمجة في الجنية الخوارزميات استخدام32360احصاء
تطبيقية دراسة/  الضبابية

2004الحسيني حامد الرحمن عبدمحمود عدنان غسان ماجستير75

داخل النصوص اخفاء المثلية االحصائي التقييم29903احصاء
االلكترونية الحاسبة في الرقمية الصور

2004جورج ادور لؤي/ الربيعي محسن  فاضلفخري  راغب رائد دكتوراه76

2004عبد حمزة صالحعتاب رمضان محمدالمحاكاة امثلية في التباين تقليص جوانب بعض30188احصاء دكتوراه77

االنحدار بصيغة الهرمي بيز انموذج توفيق دراسة29924احصاء
) المرحلتين ذات الحدود المتمركيزة لمنحنيات

(تطبيقية دراسة

2004شاهين اسماعيل حمزةخيزران نايوخ فاضل ماجستير78

معلمات تقدير في واالسي بيتا توزيعي استخدام29864احصاء
الخطي االنحدار انموذج

2004كاظم هادي اموريالقصاب جاسم محمد اسامة دكتوراه79
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لمحافظة الرضع االطفال لوفيات احصائية دراسة30615احصاء
(2004-1987) للفترة نينوى

2005زيني الحسين عبدالهاشمي علي سعدي سما ماجستير80

االنظمة في الفشل مرات عدد تقدير طرائق30777احصاء
لالطالع القابلة

2005الناصر حمزة المجيد عبدشاهر فيصل ثائر دكتوراه81

المنشقة القطع لتجارب االحصائي التحليل29019احصاء
المتزنة وغير المتزنة

2001المشهداني خلف علوان كمالثريم علي هبةهللا ماجد ماجستير82

لبعض التقارب لتشخيص خبيرة منظومة بناء30584احصاء
المتقطعة االحتمالية التوزيعات

2005الوكيل الحسين عبد عليدروين مية وليد ماجستير83

بيز اسلوب مع المعولية دالة تقدير طرق مقارنة29182احصاء
المحاكاة باستخدام التجريبي

2002الجاسم هادي صباحالحميري النبي عبد االمير عبد عبير ماجستير84

"ظاهريا المرتبط غير االنحدار في الخطا مركبات29516احصاء

عملي تطبيق مع
2002الحسناوي كاظم هادي اموريجواد عبدالحميد فاطمة ماجستير85

مع المتعددة االستجابات ذات التجارب تحليل29394احصاء
التطبيق

2002النعيمي العال عبد محمدالدوري نعمان الرحمن عبد انعام ماجستير86

مع الشاذة القيم الستخراج العنقودي التحليل29702احصاء
عملي تطبيق

2002الجبوري حبيب شاللبيثون نافع نغم دكتوراه87

الخطية النمكاذج معالم لتقدير البيانات تحويل32363احصاء
المتشعبة االخطاء لهيكل تحليلية دراسة

2002كاظم هادي اموريالدوري نامق ناجي فيصل دكتوراه88

لتصليح مصرفي نظام مع محاكاة نموذج بناء29106احصاء
االسلوب باستخدام الكهرباء هيئة في العجالت
االطوار الثالثي

2001القرغلي حسن الدين عالءمهدي كامل رنا ماجستير89

خزين على للسيطرة كروستون اسلوب استخدام29763احصاء
العامة الشركة مخازن في الحركة بطيئة  المواد
بغداد كهرباء لتوزيع

2003الدهلكي محمد صالح علوان فاتنمحمد صالح علوان سرمد ماجستير90

باستخدام النفطية المنتجات لبعض االمثل التوزيع29656احصاء
المتعدد القرار استراتيجية

2002حسن سلمان ضويهالسعدي شاكر موفق ميثم ماجستير91

باستخدام بروتنية لنماذج الثانوية بالتراكيب التنبؤ30189احصاء
التماثل ونماذج FASMAN-CHOU طرائق

االصطناعية العصبية والشبكات

2004حسن رزوقي حذامة/  كاظم هادي اموريابراهيم عبدالحافظ علي دكتوراه92

في النخيل اعداد تقدير في المعاينة طرائق افضل29962احصاء
البصرة محافظة

2004مشعل الزم رفعتالراوي مالك سعيد حنان ماجستير93

بين الحصينة المشترك التباين مقدرات مقارنة26780احصاء
الرئيسية المركبات تحليل

2003رشيد حسين ظافرالعلوي محمد علي لقاء دكتوراه94
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المجموعات باستخدام القرار صنع عملية تطوير29938احصاء
العامة الشركة في عملي تطبيق/  المتذبذبة
بغادا كهرباء لتوزيع

2004الجنابي حسن ضويةسلمانالقرطوسي هللا جار بناي عواطف ماجستير95

2004رشيد حسين ظافررضا منفي صباحالعصبية الشبكات باستخدام المتكلم هوية تحديد29986احصاء دكتوراه96

باستخدام العراق في الداخلية الهجرة تقديرارت29769احصاء
السكانية النماذج

الجعفري يعقوب علي بشرى/  مصطفى زهدي خالدالزبيدي حمدي وليد هالة 2003 ماجستير97

باستخدام الخطي ديناميكي رياضي نظام تصميم29816احصاء
تحليلية الغراض (NARMAX )العصبية الشبكات
بغداد كهرباء سركة في المبيعات لنشاط وتنبوئية

2003الكيالني علي محمدالشيخيلي ناظم عالء ايفان ماجستير98

االنتظار فترة خالل للطلب االحتمالي التوزيع ايجاد29901احصاء
الغاز تعبئة شركة في المخزنية للموارد

2004عبودي حازم عمادالرسول عبد هشام علي ماجستير99

مقدرات حصانة للتحريعن المحاكاة استخدام29745احصاء
المتحركة المتوسطات لعملية الموائمة التقنية

2004عبد حمزة صالحالعمرو نايف سعيد مهند دكتوراه100

في المراحل نتعدد التطبيقي التحليل استخدام29109احصاء
بالحاسبة الرقمية الصناعية االقمار صور تكثيف

االلكترونية

2001الربيعي محسن فاضلرحيمة هللا عبد وليد دكتوراه101

في 1997 بغداد في العمر بيانات وتصحيح تقويم29092احصاء
العراق

2004خواجة زهدي خالد ماجستير102

2005الفتال ناصر حميدمحمد جاسم نشاةالحياتية الزمنية السالسل تحليل جوانب بعض31017احصاء دكتوراه103

للفشل ويبك انموذج معالم تقدير طرائق مقارنة29983احصاء
معالم بثالث

2004الجاسم هادي صباحالهاللي عبد صدام فراس ماجستير104

2007جواد باقر لميعةكاطع حنش احالمARIMA نماذج في الكسري التكامل اختبارات31355احصاء ماجستير105

االنحدار دالة لتقدير,simex طريقتي بين مقارنة29811احصاء
المحاكاة باستخدام االمعلمية

2003ابراهيم دجلة/ الشمري عباس نذيرعلوان سعدون اسراء ماجستير106

معالم تقدير طرائق مقارنة في المحاكاة استخدم31198احصاء
الكاملة العينات في المتطرقة القيمة توزيع

والمبتورة

2006حسن سلمان ضويهالدليمي خلف حامد قصي ماجستير107

ذات البقاء دالة لتحليل الرابطة نظرية استخدم31170احصاء
المتغيرين

2006حسن سلمان ضويةداود عبدعلي ايمان دكتوراه108

مرض انواع لبعض الزمنية السالسل تحليل31232احصاء
العراق في السرطان

2006محمد عزيز منعمالحافظ عبد الدين سيف علي ماجستير109

الصحة على المؤثرة للعوامل احصائية دراسة31158احصاء
) المستنصرية الجامعة في للفرد   النفسية

( ميدانية دراسة

2007المشهداني عباس نزيةصالح هادي عائدة ماجستير110
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دراسة في واستخدامها االنتظار صفوت نماذج31136احصاء
الدولي دمشق مطار في النقل حركة

2006الجواد  مطر خلفالزلق ديب محمد زكريا ماجستير111

القطاعات لتجارب ي_ االمثل التصميم استخدام27155احصاء
المعلمات بنفس المتزنة الكاملة غير

2006عبودي حازم عمادمجيد حميد غياث ماجستير112

2006الخميس الزم رفعتالرحيم محمود طارق سحر( الرئيسة المكونات وتحليل الذاتي_  االنساق31078احصاء ماجستير113

اللوجستك لمنحى التحليل كفاءة تعظيم31089احصاء
بالقوى التحويل باستخدام

2006علي محمد طة هيثممحمد علي حسين طة ماجستير114

المتعددة    االستجابات سطوح نهج توظيف31187احصاء
مع الحصين المعلمة تصميم في المرتبطة
عملية تطبيقات

2006كمال مصطفى ابتسام/  القيسي الحليم عبدحسين عصام فرح دكتوراه115

عند موائمة معلمة افضل تواجد حيز تقليص31554احصاء
التقدير في التقنية استخدام

2007عبد حمزة صالحناصر عبد ابتسام دكتوراه116

لدول الحياة جداول وبناء الوفيات بمعدالت التنبؤ31184احصاء
فرنسا

2006البياتي خضر حسين عصامفتاح فاضل احمد ماجستير117

خطي انحدار لنموذج البيزي التحليل استخدام31196احصاء
المحاكاة اسلوب باستخدام بسيط

2006الدوري صادق محمدمحمد الحافظ عبد ايناس ماجستير118

التصنيف عمليات في العنقودي التحليل استخدام31165احصاء
عملي تطبيق مع

2006حسين حسن ايدنالشيخ حسنين سيد وفاء دكتوراه119

بعض وتقدير العراق في الوفيات بيانات تقويم31237احصاء
مؤشراتها

2006يعقوب علي بشرىهادي سعيد عادل رشا دكتوراه120

تصاميم انشاء في الوراثية الخوارزمية توظيف31310احصاء
المتزنة الكاملة غير القطاعات

2006المشهداني خلف علوان كمالخوشابا دنخا سهام ماجستير121

المرقبة لبيانات الفشل الوقات التنبؤ حدود تقدير31197احصاء
وبين االول النوع من

2006حسين حسن ايدنالصفار صالح رواء ماجستير122

2006جواد باقر لميعةكامل صبحي براقعملي تطبيق مع للتصليح القابلة االنظمة معولية31072احصاء ماجستير123

الحرب تاثير لبيان االحصائية االساليب استخدام31484احصاء
الخارجية العراق تجارة في االقتصادي والحصار

2007زيني مرتضى الحسين عبدالدبيسي مزعل رزوقي عواطف دكتوراه124

االختيارات مؤشر على واالخفاء االغراق تاثير31451احصاء
طبيعي لتوزيع تخضع عينة تلوث عن الناجمة

2007عبد حمزة صالححسن عبدهللا هاني دكتوراه125

لعمليات الشدة دالة معلمات تقدير طرائق مقارنة31472احصاء
المتجانسة غير بواسون

2007عباس ضاري خالدالزم حسن جاسم ماجستير126

االنموذج معلمات تقدير طرائق بعض مقارنة31549احصاء
المحاكاة باستخدام االولى الرتبة من المختلط

2007جواد باقر لميعةالبدراني علي محمد لمياء دكتوراه127
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والمختلطة والتربيعية الخطية النماذج مقارنة31418احصاء
المحاكاة باستخدام المميز للتحليل

2007مهدي ابراهيم دجلةعبود مجيد ناظم ماجستير128

عملية في ودورها االحصائية المعاينة تقنيات31531احصاء
على عملي تطبيق مع الصناعية الجودة ضبط

(يدكو) االدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة

الدوائية للصناعات شفاكو وشركة

2007اغا ناصر عمار/حميد عباس عدناناالشعري احمد القادر عبد جالل ماجستير129

مع االحتمالي هرمت توزيع معالم تقدير طرائق32350احصاء
عملي تطبيق

2000حسن سلمان ضويةمحمود محمد سمير اسيل ماجستير130

الباطنية االمراض لتشخيص معرفي نظام تصميم28667احصاء
المتذبذبة المجموعات باستخدام

2000الحسيني حامد الرحمن عبدمحمد جاسم محمد ماجستير131

مع االحتمالي هرمت توزيع معالم تقدير طرائق28476احصاء
عملي تطبيق

2000حسن سلمان ضويةمحمود محمد سمير اسيل ماجستير132

على السيطرة في القرار اسناد نظم استخدام28515احصاء
الخزين

2000الجواد جواد باقر لميعةالهاشمي حسين علي عدي ماجستير133

بسكان التنبؤ في ماركوف سالسل استخدام28686احصاء
اليمنية الجمهورية

2000النعيمي العال عبد محمدصالح احمد جمال دكتوراه134

متعدد بيانات في المتعددة الشاذة القيم تشخيص31752احصاء
المتعدد الخطي االنحدار نماذج وفي المتغيرات

2000البياتي تقي عبود هالل/  اللة عبد حبيب شاللمحمد جاسم فاطمة دكتوراه135

2000الجواد اقر لميعةالموسوي محسن ابراهيم اسيلالبيانات قواعد باستخدام الوقائية الصيانات برمجة28475احصاء ماجستير136

متكاملة موزعة بيانات قواعد نظم وبناء تاسيس31593احصاء
( الصناعة وزارة في عملي تطبيق مع)

2007حمشو ميساءعرابي نافع انمار ماجستير137

) المجموعات لتامين تحليلية اكتوارية دراسة31148احصاء

(المهنية للنقابات تطبيقية دراسة

2006الجراد مطر عدناندريباتي حسن بسيرة دكتوراه138

نماذج لبعض الخطي التقرب وتحسين تقييم30765احصاء
الحركية الكيمياء في الالخطية االنحدار

2006خضر حسين عصام/  الفتال ناصر حميدالحسين عبد فرج صباح دكتوراه139

المقلصة والمقدرات التجريبي بيز مقدرات مقارنة32359احصاء
المتعدد االنحدار نموذج في

2005كاظم هادي اموريكوركيس منصور حازم ماجستير140

المقدرات تقويم في وتجريبية نظرية مناقشة29075احصاء
الحصينة

2001الجبوري حبيب شاللعزان سالم علي دكتوراه141

تقدير في الالمعلمية الطرائق بعض بين المقارنة28940احصاء
المتعدد الخطي االنحدار نماذج

2001مهدي ابراهيم دجلةمحمود شكور محمد محمود ماجستير142

لنماذج اشاذة القيم تقدير طرق كفاءة تقييم290104احصاء
االنحدار

2001الجبوري حبيب شاللناسي جورج نبيل دكتوراه143
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2001الحسيني حامد الرحمن عبدالعبودي رهيف هادي نرجسالمشوهة الصور في المفقودة القيم تقدير طرائق28769احصاء ماجستير144

2001المشهداني خلف علوان كمالجواج الحميد عبد حسين محمدالجزئية العاملية للتجارب تحليلية دراسة28683احصاء ماجستير145

مشكلة لمعالجة التقلص مقدرات استخدام29143احصاء
البسيط الخطي االنحدار نموذج في التباين تجانس

2001الكناني حسين حسن ايدنالعبيدي طة احمد الرزاق عبد هتوف ماجستير146

للتركيبة البيزية الفترة مع الثقة فترة مقارنة21890احصاء
تطبيق مع التداخل عامل لمتوسطات الخطية
عملي

2006كاظم هادي اموريالدليمي صبري موفق حسام ماجستير147

الطيفي والغالف االعتيادية الطرائق بين الدمج291425احصاء
والنافذة القطع باعتماد لالستقرارية بالتحوالت
المثلى

2003الناصر حمزة المجيد عبدالجواد جواد باقر لميعة دكتوراه148

النماذج بعض في الشاذة القيم وتقدير استكشاف31010احصاء
الالخطية

2005الفتال ناصر حميدهايك انترانيك انكين دكتوراه149

2002جواد باقر لميعة/ النجار رشيد حسين ظافرارشاكيان زواين عايدةتفاضلية مباراة نموذج حساسية29591احصاء ماجستير150

لمحطات الصيانة وجدولةاوقات معولية دراسة29547احصاء
بغداد كهرباء لتوزيع العامة للشركة العالي الضغط

2002الشمري نور سعد حامدالربيعي علوان مهدي فارس ماجستير151

التصاميم من لعدد المقامة التجارب بعض مقارنة29208احصاء
وعدمها المكررة القياسات وجود حالة في

2002المشهداني خلف علوان كمالشكرجي شيت لبيب غادة ماجستير152

الصيانة مراكز تقييم في االنتظار صفوف استخدام29448احصاء
بغداد كهرباء لتوزيع العامة الشركة في

2002العاني دخيل اسماعيل فرحانالقيسي حسين طالب مشتاق ماجستير153

افضل تحديد في االحصائية االساليب استخدام29367احصاء
العراق في االقتصادية للالنشطة انتاج دالة

2002الخميس الزم رفعتاللطيف عبد فرعون هشام ماجستير154

في المستخدمة االحصائية االساليب تقييم29366احصاء
والشعير الحنطة انتاج تقديرات

2002الخميس مشعل الزم رفعتالبدراني علي محمد لمياء ماجستير155

الزمنية السالسل نماذج تشخيص طرائق29776احصاء
الدنيا الرتب في المختلطة

2003محمد عزيز منعم/ الناصر حمزة المجيد عبداسماعيل عبدة فؤاد دكتوراه156

باستخدام العامة نيسان 7 لشركة االنتاج تخطيط29348احصاء
الخطية البرمجة اسلوب

2002القرغلي الدين عالءالمفرجي خلف سعد وقاص ماجستير157

مع الطبيعي لوغارتم لتوزيع المعولية دالة تقدير29840احصاء
عملي تطبيق

2003العاني اسماعيل فرحانالنائب شفيق مصطفى بلسم ماجستير158

في المتقدمة االنتظار صفوف نظرية استخدام32361احصاء
الرئيسية الصيانة مراكز بعض اداء وتحسين تحليل
بغداد كهرباء لتوزيع العامة الشركة في

2002العاني دخيل اسماعيل فرحانالقيسي حسين طالب مشتاق ماجستير159

2002االعظمي الرزاق عبد مؤيدالعزاوي الباقي عبد الستار عبدالتجارب وتحليل تصميم مجال في خبيرة منظومة29147احصاء دكتوراه160
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الخطية النماذج معالم لتقدير البيانات تحويل29657احصاء
المتشعبة اخطاء لهيكل دراسة

2002كاظم هادي اموريالدوري نامق ناجي فيصل دكتوراه161

في االهداف وبرمجة ماركوف سالسل استخدام29071احصاء
التطبيق مع العاملة القوى تخطيط

2003الفتال حميد ناصر حميدالزياوي كاظم كريم صفاء ماجستير162

DNA) النووي الحمض لمتسلسة الطيفي التحليل29956احصاء

)

2004عبد حمزه صالحالزيدي ناصر كوني عمار دكتوراه163

عدد تحديد في المستخدمة االساليب مقارنة30272احصاء
تطبيقي جانب مع الرئيسة المركبات

2004العزواي ابراهيم دجلةاوجي القادر ياوزعبد زينة ماجستير164

ثنائي الذاتي االنحدار نموذج حول تحليلية دراسة29716احصاء
االولى الرتبة من المتغيرات

2003الناصر حمزة المجيد عبدالداهري محمد سالم دكتوراه165

المتغيرات متعدد بيانات لتنقية خييرة منظومة بناء29821احصاء
الشاذة المشهدات من الخطي االنحدار ونماذج

2003الكناني حسين حسن ايدنالدليمي شاطي رحيم فيضي مهند ماجستير166

القوه االجهاد نظام معولية مقدرات كفاءة دراسة31037احصاء
ويبل توزيع باستخدام

2003محمد عزيز منعمشعبان ال صباح ندى دكتوراه167

2002رشيد حسين ظافرعلوان محمود اقبالالحصينة المتعددة المقارنة اساليب لبعض مقارنة29728احصاء ماجستير168

الثنائي االنموذج معلمات تقدير طرائق مقارنة31160احصاء
مع المحكاة باستخدام المختلط اللوجستيك

عملي تطبيق

2006رشيد حسين ظافرالجبوري الرحمن عبد وليد هند ماجستير169

من للفترة البصرة لمحافظة السكانية االسقاطات30612احصاء
لسنة العام التعداد نتائج باستخدام 2002_ 1997
العراق في 1997

2005التميمي عباس حسن زهرةالحميداوي عابد علي نادية ماجستير170

الزمنية السالسل وتبؤ تحليل طرائق بين مقارنة30589احصاء
لتوزيع العامة الشركة مبيعات على وتطبيقاتها

بغداد كهرباء

2005الناصر حمزة المجيد عبدمحمود محمد سمير اسيل دكتوراه171

بعض-  حصانة عن للتحري المحاكاة استخدام30763احصاء
ARMA لنماذج المالءمة قصور اختبارات

2005عبد حمزة صالحالجبوري جاسم حسن نعمة دكتوراه172

االجهاد حالة في تقديرالمعولية طرائق بين مقارنة31535احصاء
باريتووييل النموذجي والمتانة

2007الجاسم هادي صباحالعاني الحليم عبد تحسين مي ماجستير173

الصغرى اامربعات الحصينة الطرق بعض مقارنة31377احصاء
الجزئية

2007البياتي عبود هاللالمندالي رحمن علي ميسون ماجستير174

المنتجات توزيع لشبكة خطي رياضي نموذج بناء31522احصاء
العراق في النفطية

2007البدري صالح فاروق فاتنابراهيم سعد محمد ماجستير175
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عام من للمدة العراقي الدينار الصرف سعر تقلبات31851احصاء
في بسعر والتنبؤ2005 عام منتصف لقاعة 1996

ماركوف سالسل باستخدام المستقبل

2007الشمري منفي صباحالسعدي فرمان الدين برهان خليل ماجستير176

والمجموع X المتوسط لوحة بين اقتصادية مقارنة29449احصاء
المتحرك الهندسي والمعدل  CHSUM المتراكم

اسلوب باستخدام   

2002راهي خلف الرحيم عبدعطا علي محمد عبدة ماجستير177

قرارات من عدد في الزبون مصرف ادارة تاثير31540احصاء
االلبسة معمل في تحليلية دراسة.  العمليات
النجف في الجاهزة الرجالية

2007طالب فرحان عالءسليم محمد هدى ماجستير178

على بتطبيقنماذجاالنحدار الفقر مؤشرات تقدير29672احصاء
مسح بيانات خالل من االقتصادية المتغيرات

االردن في االسرة ودخل نفقات

2002حسين حسن ايدنبدران خليل داود عدنان ماجستير179

المسموح في التصميم تاثير معامالت تقدير26346احصاء
االحصائية

2002العالق مسن مهديالعكيدي جلوب هادي اسماعيل ماجستير180

2002عبودي حازم عمادالشيخلي الرحمن عبد هشام دالياالمخططة القطع تصاميم حول29374احصاء ماجستير181

مشكلة لدراسة االنتظار صفوف نظرية استخدام29371احصاء
الجزائر بميناء االكتظاظ

2002محمد عزيز منعميودريسة احمد نعيمة ماجستير182

حساب في الدينامكية البرمجة استخدام31015احصاء
مع )DNA)النووي للحمض االنتقالية االحتماالت

لهرمون الجنية  السلسة على عملي تطبيق
والجرذان للبشر االنسولين

2005حسن سلمان ضويةجلوب زغيتون ابراهيم ماجستير183

سطح طريقة مع Taguchi طريقة مقارنة29858احصاء
باستخدام الجزئية العاملية للتتجربة االستجابة
المحكاة

الزوبعي محسن عبيد/  المشهداني خلف علوان كمالتيم محمود جبريل منال 2003 ماجستير184

متعدد التام العمومي التباين تحليل نموذج دراسة32349احصاء
عملي تطبيق مع CGMANOVA المتغيرات

2000رشيد حسين ظافرسرار علي محمد ماجستير185

الوسيطة المؤثرة للجرعة الحصينة التقديرات30616احصاء
االستجابة ثنائية الحياتية التجارب في

2005شاهين اسماعيل حمزةصالح مهدي احمد ماجستير186

العصبية والشبكة التقليدية الطرائق بعض دراسة31534احصاء
المستقبلية التنبوات في االصطناعية

2007العزاوي اسماعيل سليمالشيبي عطا وليد خالد ماجستير187

والمعولية المعلمة تقدير طرائق بعض مقارنة31486احصاء
تحت وبيانات تامة لبيانات للفشل رتلي النموذج
المحكاة باستخدام االول نوع من المراقبة

2007الناصر حمزة المجيد عبدالجميلي احمد صباح صبا ماجستير188

المنتوج تصميم في DFSS تقنية استخدام اثر31575احصاء
الراء استطالعية دراسة

2007البغدادي هادي عادلانطوان ساهر سما ماجستير189
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المكررة القياسات لتجارب االحصائي التحليل31734احصاء
المصنفة للبيانات

2007حسين محمد سجىالصيحاوي عبيد كاظم حال ماجستير190

االنحدار في والتقدير التشخيص طرائق بعض31636احصاء
الدنيا الرتب ذي الخطي وغير الخطي الذاتي

2007الناصر حمزة المجيد عبدالمهنا محمد احمد فراس دكتوراه191

مستشفى في االنتظار صفوف لنظرية تطبيقات31585احصاء
بغداد جامعة/  االسنان طب لكلية التعليمي

2007البدري فاروق فاتناحمد شهاب عمار ماجستير192

لتحقيق التكاليف تقليل في المنتوج تصميم اثر31449احصاء
العامة الشركة في حالة دراسة التنافسية الميزة

الصوفية للصناعات

2007اسماعيل ناصر محمدصادق علوان احالم ماجستير193

دراسة في وتطبيقاتها االحصائية المعاينة31507احصاء
القطاع لدى العاملة لليد المعيشي المستوى

وربقها دمشق مدينة في الصناعي والخاص العام

2007عبود طالل/ حميدان عباس عدنانالبلخي محمد راتب دكتوراه194

عام من للمدة العراقي الدينار صرف سعر تقلبات31323احصاء
في بسعر والتنبؤ 2005 عام منتصف لغاية 1996

ماركوف سالسل باستخدام مستقبل

2007الشمري منفي صباحالسعدي  فرمان  الدين برهان خليل ماجستير195

النماذج لمعالم الحصينة المقدرات لبعض مقارنة31622احصاء
الالخطية

2007شاهين اسماعيل حمزةالجشعمي عبدهللا علي حسين دكتوراه196

دراسة في وتطبيقاتها الزمنية السالسل نماذج31665احصاء
اليمن في والغاز النفط قطاع

2007روماني نبيل هدى/  حميدان عباس عدنانالشريعي سعيد بن سعيد رزان دكتوراه197

قدرة منظومة معولية اليجاد محاكاة انموذج بناء31142احصاء
كهربائية

2006الطائي ضاري خالدكيوركيس ايشا بروين ماجستير198

معلمة تقدير طرائق ومقارنة باريتو توزيع خصائص31190احصاء
الشكل

2006جاسم هادي صباحاالعظمي علي حسين عالء ماجستير199

دالة لتقدير اخرى طرائق مع بيز اسلوب مقارنة31317احصاء
االول النوع من باريتو لتوزيع المعولية

2006الجاسم هادي صباحصالح محمد ستار ماجستير200

المعلومات نظم ميدان في المتقدمة التكنولوجيا31031احصاء
الهاتفية االتصاالت قطاع في تطبيقية حالة دراسة

2006الفاضل الرزاق عبدبقلة عبداللطيف سهير ماجستير201

االمراض في الحصين العاملي التحليل استخدام31326احصاء
والصدرية الباطنية

2006العلوي محمد علي لقاءالشحاني كاظم محمد افراح ماجستير202

القويم االرتباط باستخدام العاملي التحليل31394احصاء
عملي تطبيق مع (االختزالي)

2006االلوسي ذاكر ثابت سلمىالحسيني هادي حميد فاضل ماجستير203

محافظة في العاملة والقوى السكان اسقاطات31376احصاء
العام التعداد حسب (2027-1997) للفترة نينوى

1997 للسكان

2007الجعفري يعقوب علي بشرىالسهيل شاكر محمود اسيل ماجستير204
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المنتوج تصميم في التكنولوجي االبداع اثر31461احصاء
العامة الشركة في حالة دراسة السلعي
الكهربائية للصناعات

2007الرحيم محمود ايادحسن كريم دنيا ماجستير205

مربع بافتراض المفردة البيزية للمعاينة انماذج بناء31538احصاء
مسبق كتوزيع كلي

2007الدوري صادق محمدمحمد فرج حميد ميسون ماجستير206

غير القطاعات لتجارب Dاالمثل التصميم استخدام31320احصاء
المعلمات بنفس المتزنة الكاملة

2006عبودي حازم عمادمجيد حميد غياث ماجستير207

للتركيبة البيزية الفترة مع الثققة فترة مقارنة31082احصاء
تطبيق مع التداخل عامل لمتوسطات الخطية
عملي

2006كاظم هادي اموريالدليمي صبري موفق حسام ماجستير208

عمليات في المتوازنة التقديرات بطاقة استخدام31166احصاء
شركة في حالة دراسة ) االعمال هندسة اعادة
النسيجية للصناعات العامة

2006الخزعلي رسن صادق موفق ماجستير209

والتصنيف االحصائية الطرائق بعض استخدام32358احصاء
الشركات بافالس والتنبؤ التصنيف في الشهري

"ماليا

2006الشمري منفي صباحذياب سرحان وسام ماجستير210

الرياضي النموذج تقدير طرائق بين المقارنة31033احصاء
عملي تطبيق مع dna  النووي الحمض لسلسة

2006البدري صالح فاروق فاتنالجبوري عبدالحميد خالد مظهر ماجستير211

المتعدد االحصائي التحليل طرائق تطبيق31147احصاء
االجتماعية العوامل اهم دراسة في المتغيرات

ليبيا في االطفال وفيات على المؤثرة واالقتصادية

2006النعيمي قاسم حمد الغفار عبد فرج الغفار عبد دكتوراه212

الصور تحليل في الخطية النماذج بعض استخدام31074احصاء
المتحركة

2006النجار رشيد حسين ظافراحمد عبد طة هيفاء دكتوراه213

العظمى.  والقيمة المتوسط استخدام مقارنة31132احصاء
المعولية لتقدير

2006اليوسف علي محمد طة هيثمالموسوي صادق حمودي صادق امال ماجستير214

لبعض والالمعلمية المعلمية الطرائق بعض مقارنة31016احصاء
المكررة القياسات تصماميم

2005رشيد حسين ظافر     علي حسين محمد سجى دكتوراه215

االسي المعدل لوحة الستخدام مقارنة دراسة31460احصاء
مع الحدود ثابتة غير (EWMA) المتحرك الموزون
(FIR-EWMA) السريعة االولية االستجابة لوحة

والبالس اللوجستي للتوزيع

2006المشهداني عباس نزيةالعبيدي ناصر عباس جنان دكتوراه216

بيرن شبكات في ماركوف اسلوب استخدام31393احصاء
عملي تطبيق مع االحتمالية

2007الدوري الرزاق عبد صادق محمدالدفاعي حسين علي افتخار ماجستير217

توزيعات ولعدة المحاكاة باستخدام      31156احصاء
JURECKORE , SHAGIRO- WILK

2006مهدي ابراهيم دجلةالعقابي محمد جاسم وفاء ماجستير218
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سالسل التنبؤية HOLT, WINTER طرائق مقارنة31006احصاء
الزمنية

2005االلوسي ذاكر ثابت سلمىالدراجي كاظم عواد صادق ماجستير219

سكان السقاط ليسالي مصفوفة انموذج استخدام31439احصاء
للفترة النمو اتجاهات ودراسة االناث من العراق

1997-2047

2007القيسي الحليم عبدمنى وهيب مكي وسن دكتوراه220

التكاليف باستخدام المصرفية الخدمة كلفة تحديد31331احصاء
مصرف في حالة دراسة-  االنشطة اساس على

مقدم تطبيقي بحث 71/  اليرموك فرع/  الرشيد

2006عبد نجم الصاحب عبدالنداوي نكة سلمان ندى دكتوراه221

المسؤولية محاسبة نظام ظل في االداء تقويم27913احصاء
للصناعات العامة المنشاة في تطبيقية دراسة

الحلة في النسيجية

1998يوسف نعيم فائزجواد مهدي صالح ماجستير222

الصناعات في االهداف متعددة االمثلية تطبيقات31559احصاء
النفطية

2007رضا منفي صباحبخايا توفيق فيصل مروان ماجستير223

SPEQRMAN, KENDALL اختياري استخدام31354احصاء

الالمعلمين
2007مهدي ابراهيم دجلةعبدهللا نجم اسماء ماجستير224

انموذج معلمات لتقرير طريقة لبيان مقارنة دراسة29141احصاء
العشوائية لالخطاء يكون عندما الخطي االنحدار
المحكاة باستخدام المتغيرات متعدد توزيع

2001مهدي ابراهيم دجلةالخيري علي محمد كوثر ماجستير225

متعدد التام العمومي التباين تحليل نموذج دراسة28739احصاء
عملي تطبيق مع CGMANOVA  المتغيرات

2000رشيد حسين ظافرسرار علي محمد ماجستير226

بعضالمقدرات مع الحصين المنوال مقدر مقارنة31357احصاء
الموقع ولمعلمة االخرى

2006عبودي حازم عمادصادق جعفر نازك ماجستير227

السالسل لنماذج المالئمة مدى وفحص تشخيص30772احصاء
الدنيا الرتب ذات المختلطة الزمنية

2005الناصر حمزة المجيد عبدالزوبعي محسن محمود عبيد دكتوراه228

معلمات تقدير في التجريبي بيز اسلوب استخدام31043احصاء
الخطي االنحدار نموذج

2005كاظم هادي اموريكوركيس منصور حازم دكتوراه229

للتنبؤفي الخلفية العصبية الشبكة استخدام29360احصاء
بغداد كهرباء لتوزيع العامة الشركة مبيعات

2002البدري فاروق فاتنعلوان سالم عبير ماجستير230

الباطنية االمراض لتشخيص معرفي نظام تصميماحصاء
المتذبذبة المجموعات باستخدام

2000الحسيني حامد الرحمن عبدمحمد جاسم محمد ماجستير231

تخطيط في الخطية والبرمجة المحاكاة استعمال32422احصاء
الرقابة ديوان في تطبيقية دراسة ) الرقابي العمل
(المالية

2010حسن سلمان ضويةالشكري كاظم مهدي هديل ماجستير232
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الزمنية السالسل لنماذج الحالة فضاء تمثيل31833احصاء
في تطبيق مع جنكينز-بوكس ونماذج التركيبية
المالية لالوراق العراق سوق

2008النقاش الحميد عبد افتخارلوسي القره توفيق عدنان هدى ماجستير233

الدول في الحصينة المقدرات بعض مقارنة31628احصاء
عملي تطبيق مع التمييزية

2008خمو يوسف خلودالنداوي كيتب صباح سرى ماجستير234

ومقدرات البيزية التقلص مقدرات بين مقارنة31757احصاء
باستخدام الطبيعي التوزيع لتباين التقلص
المحاكاة

2008كاظم هادي اموريالبيرماني جواد الحميد عبد حسين محمد دكتوراه235

خطي أنحدار أنموذج تقدير لطرائق مقارنة دراسة31708احصاء
(( القياسية االرقام على تطبيقية دراسة))متعدد

2008زيني الحسين عبدأمرير محمود شكور محمد محمود دكتوراه236

2008عبد حمزة صالحساجد عدنان وفاءبارزن معيار حصانة حصول دراسة31744احصاء ماجستير237

وتنفيذ الداء معلوماتية منظومة وتصميم تحليل31277احصاء
لالحصاء المركزي المكتب في االحصائية العمليات

سورية في

2006النعيمي قاسم/ ساعي مريمرجوب علي أبتسام ماجستير238

2000الجنابي حسن سلمان ضويةالساعدي مهدي صبري شوقيالعددية البرمجة السلوب وتطبيقية نظرية دراسة32365احصاء ماجستير239

دالة لتقدير أخرى وطرائق بيز اسلوب بين مقارنة32366احصاء
المحاكاة باستخدام المعولية

2001الجاسم هادي صباحالدعيس قائد سعيد فؤاد ماجستير240

واالستدالل النظرية) التفاضلي روتردام نظام32367احصاء
عملي تطبيق مع( االحصائي

1999الناصر حمزة المجيد عبدالعبيدي ابراهيم هللا عبد سعدون دكتوراه241

الكالسيكية التقدير طرائق مع بيز أسلوب مقارنة32368احصاء
عملي تطبيق مع التباين مركبات لنماذج

1999رشبد حسين ظافرالدباغ يحيى الرزاق عبد نهى ماجستير242

االعتيادي" االتجاهين ذو mds طرائق مقارنة29091احصاء
" والحصين

2003الربيعي علي محسن فاضلالنور جاسم هاشم نادية دكتوراه243

المتوسط لتقدير المقلصة المقدرات بعض28831احصاء
و الواحدة المرحلة ذات الطبيعي للتوزيع الحسابي
- مقارنة دراسة- المرحلتين

2000رشيد حسين ظافرالرباصي غالب محمد أحمد دكتوراه244

االخرى الطرائق بعض مع بيز أسلوب مقارنة28328احصاء
الدرجة من الذاتي االنحدار أنموذج معامل اتقدير
االولى

1999الناصر حمزة المجيد عبدالعجيلي رباش صبر سعد دكتوراه245

المقيدة البيزية القبول معاينة فحص خطط دراسة28346احصاء
عملي تطبيق مع النوعية على للسيطرة

1999العذاري مسلم فارسعباس محمد قاسم محمد ماجستير246

معلمات لتقديرات النظري التحيز الصيغ دراسة28336احصاء
اللوجستك نموذج

1999الصراف جواد زكيالعاني شعبان دهام أميمة ماجستير247

2018, فبراير 26 Page 16 of 53



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

بغلة التنبؤ في االحصائية االساليب استخدام28226احصاء
في الديمية المناطق في الحنطة محصول
نينوى محافظة

1999العزاوي مهدي ابراهيم دجلةالتحافي الحميد عبد ناظم أسيل ماجستير248

دالة لتقدير اخرى وطرائق بيز اسلوب بين مقارنة28959احصاء
المحاكاة باستخدام المعلوية

2001الجاسم هادي صباحالدعيس قائد سعيد سعيد فؤاد ماجستير249

تصاميم لبعض التغاير تحليل في احصائية دراسة29447احصاء
المتزنة الكاملة غير التجارب

2002شاهر فيصل ثائرحسين ناصر علي ماجستير250

متعدد انتظار صفوف لمنظومة القرار اسناد29132احصاء
المراحل

2001الناصر حمزة المجيد عبدالخفاجي محمود حسن ايمان ماجستير251

والتحليل االساسية المركبات اسلوبي مقارنة29033احصاء
في الخطي التعدد مشكلة لمعلجة العاملي
عملي تطبيق مع النوعية السيطرة

2001الجنابي حسن سلمان ضويةالمسكوري سلمان خلف سعاد دكتوراه252

واالضافة الثابته االضافة نماذج بين تجريبية مقارنة28117احصاء
االنتظار صفوف انظمة لبعض  للزمن المتغيره 

1999الصراف جواد زكيالدين علم الدين حسام عماد ماجستير253

النخامية الغدة الورام تحليلية احصائية دراسة27047احصاء
الالمعلمية الطرق باستخدام

1996الوتري هاشم سعد/ العزاوي ابراهيم دجلةالشكرجي الكريم عبد ضياء انوار ماجستير254

ظهور في المؤثرة العوامل لتحديد تحليلية دراسة27471احصاء
بغداد مدينة في الدماغية السكنة

الخليلي صالح محمد الهادي عبد/ شوحان حسن اللطيف عبدالقصاب جاسم محمد اسامة 1997 ماجستير255

تحليل في (logistic)و (cox) نموذجي استخدام31634احصاء
عملي تطبيق مع البقاء

2007خضر حسين عصامالباجالن مراد بك مراد كول عباس ماجستير256

والنماذج bar (1) باستخدام الثنائية البيانات تحليل27922احصاء
المحاكاة باستخدام مقارنة دراسة- الخطية غير

1998الصراف جواد زكيالزبيدي ويردي هللا جعفر ثامر دكتوراه257

المتطمي االداء تحسين في (mrp) نظام اعتماد31471احصاء
( bsc) المتوازنة الدرجات بطاقة تقتية باستخدام

العامة الشركة في تحليلية استطالعية دراسة
( المحركات معمل)-  الوزيرية- الكهربائية للصتاعات

2007الخطبي سعيد كامل سميرالعبيدي علي حسين ابراهيم احمد ماجستير258

لتوزيع المعولية دالة تقدير طرائق بعض مقارنة31428احصاء
المحاكاة باستخدام المختلط ويبل

2007حسن سلمان ضويةحسين ناصر اسيل ماجستير259

2007الوكيل عليالساعدي محمد جاسم سالمويبل الباي توزيع وتكوين ويبل توزيعي اشتراك31345احصاء ماجستير260

لتقدير (jackknife) جاكتايف اسلوب استخدام31564احصاء
تطبيق مع خطي غير انحدار انموذج معلمات
- عملي

2007كاظم هادي اموريايليا يؤئيل يوبرت ماجستير261

لتشخيص الحصينة التمييز طرائق بعض استخدام32330احصاء
(اللوكيميا) الدم سرطان امراض

2009شاهين اسماعيل حمزهالياسين بدر حسين دريد ماجستير262

2018, فبراير 26 Page 17 of 53



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

2007النقاش الحميد عبد افتخارالطائي جيجان علي فاضلةعملي تطبيق مع الخطية البرمجة في الضبابية31453احصاء ماجستير263

2006الخميسي الزم رفعتجاسم حمادي سليمةاالصطناعية العصبية والشبكات القويم االرتباط31176احصاء ماجستير264

في والالمعلمية المعلمية الطرائق بعض استخداماحصاء
في العمر من الخامسة دون االطفال وفيات تقدير
العراق

2012رشيد حسين ظافرشياع مجيد صبيحة دكتوراه265

1989حسون رشيد ماهرعباس عبد زينبالمالبس تصميم في البيانية الرسوم استخدام نحو32398احصاء ماجستير266

مع اللوجستي االنحدار انموذج في المسار تحليل30775احصاء
عملي تطبيق

2005النقاش الحميد عبد افتخارالبياتي صالح ابراهيم هبة ماجستير267

2001الربيعي علي محسن فاضلالقريشي شريف كاظم احسانالمعولية دالة تقدير في الالمعلمية الطرائق28960احصاء دكتوراه268

الوسط مصافي شركة في لالنتاج نماذج بناء32423احصاء
البرمجة باستعمال االنية تاثيرالتغيرات وتحليل

المعلمية

2010الدوري صادق محمد  المهداوي نصيف اللطيف عبد نصيف ماجستير269

المنشقة القطع تجارب لتصاميم تحليلية دراسة324170احصاء
sped المنشقة والقطاعات sped عملي تطبيق مع

2009المشهداني خلف علوان كمالحمزة فالح زينب ماجستير270

الكفاية ومستويات االنفاقية الطلب مرونات تقدير32425احصاء
العائلي االستهالكي االنفاق في االجتماعية

2007 لسنة

2010حسن مهدي محمودحبيب سلمان علي ماجستير271

باريتو توزيع لمعلمة القياسية مقدرات مقارنة32427احصاء
مختلفة خسارة دوال باستعمال

2010الجاسم هادي صباححمودي علي اخالص ماجستير272

اخرى طرائق مع الحصين بيز اساليب مقارنة31424احصاء
في المتعدد الخطي االنحدار انموذج معالم لتقدير
التامة غير البيانات حالة

2007كاظم هادي امورينايف نبيل قتيبة دكتوراه273

للتوزيع الضبابية المعولية لدالة بيز مقدرات32446احصاء
على تطبيقها مع) المحاكاة باستخدام اآلسي
( الكهربائية للصناعات العامة الشركة

2009حازم عمادآوجي القادر ياوزعبد زينة دكتوراه274

ازالة في وتطيقاتها المكيفة الهندسية الويجاتاحصاء
الرقمية للصور التشوش

2009رشيد حسين ظافرالمهداوي نوري محمد عامر دكتوراه275

التقليدية والطريقة اللبية الدوال بعض مقارنة31932احصاء
المحاكاة باستخدام القويم االرتباط لتحليل

2009الصراف جواد زكي/ النجار رشيد حسين ظافرعناب السالم عبد عادل عماد دكتوراه276

تشخيص في المويجية التمهيد اساليب استخدام31992احصاء
الالخطية الزمنية السالسل نماذج من بعض

المحاكاة باستخدام

2008الناصر حمزة المجيد عبدالبياع محمد مهدي دكتوراه277

-  بمعلمتين االسي للتوزيع المعولية تقديرات31591احصاء

- مقارنة دراسة

2007عبودي حازم عماداالحد عبد ادوار عطاف ماجستير278
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االتصاالت مجال في ماركوف سالسل تطبيق31621احصاء
المحاكاة اسلوب باستخدام

2007فدعم عريبي انتصارعلوان عباس احمد ماجستير279

االطفال لحياة معدل لوجستي انحدار أنموذج بناءاحصاء
كربالاء محافظة في الخدج

حبيب حسن الحسين عبد/ زيني مرتضى الحسين عبدالسباح سعيد الرضا عبد شروق 2009 دكتوراه280

خطي انحدار أنموذج تقدير لطرائق مقارنة دراسةاحصاء
( القياسية االرقام على تطبيقية دراسة) متعدد

2008زيني الحسين عبدامرير محمود"  شكور محمد" محمود دكتوراه281

الخزين على للسيطرة االمثل االنموذج بناء29766احصاء
كهرباء لتوزيع العامة للشركة المواقع المتعدد
بغداد

الوكيل الحسين عبد علي/ الشمرتي نور سعد حامدبلباس شريف غفور مهدي كارزان 2003 ماجستير282

الحصينة الموزونة االعظم االمكان مقدراتاحصاء
اللوجستك النموذج اخرى طرائق مع ومقارنتها
عملي معتطبيق

2009الصراف مصطفى نزارحسين علي شرين ماجستير283

مع المزدوجة البيزية للمعاينة اسلوب تصميم29902احصاء
عملي تطبيق

2004الجنابي سلمان ضويةالدوري صادق محمد دكتوراه284

المتعدد االنحدار لنماذج التامة غير البيانات تحليل32531احصاء
(عملي تطبيق ) الخوارزميات باستخدام

2010الطائي  عباس ضاري خالدحسين عبود انعام ماجستير285

المتاقصة الصغرى المربعات ) طريقة استخداماحصاء
انموذج معلمات تقدير في ( المباشر والتمهيد
( الموسمية الزمنية للسالسل فورير

2008اآللوسي ذاكر ثابت سلمىالغريباوي محمد الحسين محمدعبد ماجستير286

التقلص مقدرات مقارنة في المحاكاة استخداماحصاء
المراقبة لبيانات ويبل لتوزيع الشكل لمعلمة

2008حسن سلمان ضويةالشمري رجب الجبار عبد نجاة دكتوراه287

باستخدام الخزين على للسيطرة الموحد النظاماحصاء
VISUAL BASIC لغة

2004البدري صالح فاروق فاتنالدهلكي ابراهيم خليل سميرة ماجستير288

توزيع معولية ودالة معلمات طرائقتقدير مقارنة31417احصاء
المفقودةة البيانات حالة في المعلمتين ذي كاما

المحاكاة باستخدام

2007رشيد حسين ظافروادي سردار اوات ماجستير289

2007النجار رشيد حسين ظافرمحمد جاسم محمدالضبابي لالنحدار الحصينة التقديرات31324احصاء دكتوراه290

لمضخة االنتاجية العمليات مخزون ومراقبة تخطيط32540احصاء
العامة الشركة في mrp باستخدام الماء

الوزيرية في الكهربائية للصناعات

2010بخيت خضر لجبار عبدجلوب زغيتون خالد ماجستير291

اخرى مقدرات مع الحصين بيز مقدرات مقارنة32550احصاء
ويبل لتوزيع التقريبية المعولية دالة لتقدير

2007العالق اسماعيل محسن مهديالياسري عباس مهدي تهاني دكتوراه292

بعض باستخدام الالمعلمي االنحدار دالة تقديراحصاء
عملي تطبيق مع الرتيبة الالمعلمية الطرائق
بينها للمقارنة

2007مهدي ابراهيم دجلةالجواد محمد الرحمن عبد ياسمين ماجستير293
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تطبيق مع ضبابي مخزني سيطرة انموذج بناءاحصاء
عملي

2006الحسيني حامد الرحمن عبدعلي حسن هللا عبد ماجستير294

وتوزيع وتخزين ونقل لتصفية شامل نموذج بناء31069احصاء
بغداد مدينة في الشرب مياة

2005البدري فاروق فاتنبطيخ حسين عباس ماجستير295

الخزين على السيطرة لنظام بيانات قاعدة تصميم30264احصاء
بغداد كهرباء لتوزيع العامة للشركة

2004البدري صالح فاروق فاتنالدهلكي ابراهيم خليل سميرة ماجستير296

المستهلك اسعار في التنظخم بمستوى التنبؤ32606احصاء
الزمنية السرسل باستخدام  العراق في الشهرية
المتغيرات ثنائية

2010المشهداني عباس نزيةالجبوري حليبي دهان وليد ماجستير297

لتردد الحالة فضاء نماذج بعض ودراسة بناء32598احصاء
بالصرع  االصابة اسباب لتحديد الدفاع موجات

2010النقاش الحميد عبد افتخارموسى ايدن انس ماجستير298

تساوي اختيار احصاءات لبعض تجريبية مقارنةاحصاء
للبيانات التجانس عدم حالة في المتوسطات

المتزنة وغير النتزنة

2010البدري فاروق فاتنالحميري  النبي عبد االمير عبد عبير ماجستير299

بعض باستخدام الالمعلمي االنحدار دالة تقدير31435احصاء
عملي تطبيق مع الرتيبة االمعلمية الطرائق
بينهما للمقارنة

2007مهدي ابراهيم دجلةالجواد محمد الرحمن عبد ياسمين ماجستير300

مع المتجانسة غير البواسونية العمليات استخدام32691احصاء
في الطوارئ قسم في االنتظار صفوف

المركزي الطفل مستشفى في مستشفى
االسكان في التعليمي

2010الطائي ضاري خالدحسين محمد معين زينة ماجستير301

القياسات في الالمعلمية اختيارات استخدام32689احصاء
مفقودة قيم المنظمة المكررة

2010الهاشمي حسين محمد سجىجاسم احمد القادر عبد ماجستير302

لنموذج االمعلمية التقدير طرائق بعض مقارنة32709احصاء
مع المحاكاة باستعمال المجزء التجميعي االنحدار
التطبيق

2010مهدي ابراهيم دجلةعنبر  عبدهللا جنان ماجستير303

باستخدام الخطية غير النماذج بعض تخمينات33212احصاء
كاي مربع وتصغير االعظم االمكان دالة اسلوبي
المحاكاة باسلوب الثنائية المصنفة للبيانات
(دمشق جامعة ) المقيدة

2008الشكرجي حمادي كاظم المنعم عبد دكتوراه304

العصبية والشبكات الدينامكية البرمجة استعمالاحصاء
العامة الشركة لمختلمخازن االمثل الخزين اليجاد
للزيوت

2010البدري فاروق فاتنمحمود حسين الرهيب عبد افاق ماجستير305

المرضى بعدد للتنبؤ وجنكز بوكس نماذج استعمالاحصاء
في الفيروسي الكبد التهاب بمرض المصابين
العراق

2015المشهداني محمد ايمانالسلطاني كاظم محمد جاسم عالي دبلوم306
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2015حسن سلمان ضويهنصرهللا نعمة وهاب مهديالموزون باريتو- أسي توزيع بناءاحصاء دكتوراه307

مراكز لتوزيع المالئم والموقع االمثل العدد تحديداحصاء
باستعمال الجديدة بغداد منطقة في االطفاء
العددية البرمجة

2014بخيت خضر الجبار عبدالدجيلي عباس رياض وسن ماجستير308

لمدينة الضائعة الكهربائية الطاقة بمقدار التنبؤاحصاء
بغداد

2014الشعير ابو جواد محمودرجب عامر مصعب ماجستير309

معلمات وتقدير رتبة تحديد طرائق بعض مقارنةاحصاء
صرف سعر على عملي تطبيق مع (ARX ) انموذج
العراقي الدينار

2014محمد احمد فراسمحمد جاسم الحمن عبد ماجستير310

العصبية والشبكات الجينية الخوارزمية بين مقارنةاحصاء
متعدد االنحدار لنماذج الوسيط موقع تقدير في

الالمعلمي المتغيرات

2015رضا منفي صباحالبيرماني جواد الحميد عبد فاطمة دكتوراه311

- بوكس نماذج باستعمال البيئي بالتلوث اتنبؤاحصاء

الوزيرية لمحطة جنكز
2015النعيمي الرحمن عبد احمد سعدالعكيدي احمد شهاب منير عالي دبلوم312

الكسري التكامل ذات الزمنية السالسل استعمالاحصاء
بغداد مدينة في الهواء بتلوث للتنبؤ

2015الرحمن عبد احمد سعدجاسم ابراهيم مصطفى ماجستير313

توزيع معلمات تقدير في الكفوءه الخوارزمية ايجاداحصاء
في الرياح سرعة على تطبيق) المختلط ويبل

(العراق

2015الوكيل الحسين عبد عليحسين ناصر علي دكتوراه314

المنافذ لتقويم العصبية الشبكات استعمالاحصاء
دخول عملية لتسؤيع العراقية الكمركية الحدودية
البضائع

2015البدري صالح فاروق فاتنمحمود شاكر معمر ماجستير315

احصاء 316

2015الدوري فدعم عريبي انتصارالنعيمي حسين سيد فاضل ليثالضبابية المعولية دالة تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء ماجستير317

الودائع نمو في االقتصادية المتغيرات بعض تاثيراحصاء
2014 / 1990 للمدة العراق في المصرفية

2015الرحيم عبد ثرياحسون وحيد سلوى ماجستير318

االهداف المتعدد التخصيص مشكلة حلاحصاء
عملي تطبيق مع الجينية الخوارزمية باستعمال

2015رضا منفي صباحصالح ابراهيم ياسر ماجستير319

عملي تطبيق مع الضبابية للبيانات التباين تحليلاحصاء
الطبي الجانب في

2015محمد جاسم محمدالشمري رحيم مكي عمر ماجستير320

تطبيق مع الضبابي االحتمالي للخزين انموذج بناءاحصاء
عملي

2017حمادي كاظم عبدالمنعمعبدل عادل رشا ماجستير321
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الالمعلمية الطرائق وبعض االعظم االمكان طرائقاحصاء
مقارنة دراسة- يواسون انحدار انموج تقدير في
عملي تطبيق مع

2017محمد شاكر احمدسلطان حسن مها ماجستير322

الخطية البرمجة انموذج حل طريقة مقارنةاحصاء
لنماذج االمثل الحل اليجاد اخرى طرائق باستعمال

النقل

2017صالح فاروق فاتنمحمد عدنان حسين ماجستير323

وقائية صيانة الذية الخوارزميات بعض استعمالاحصاء
) داكوم توزيع حالة في المائن معولية تحسين في

dagum distribtion ) عملي تطبيق مع

2017علوان مهدي فارساحمد محمد رسل ماجستير324

في المقابلة التعاونية التطور مباريات استعمال32827احصاء
عملي تطبيق مع للمجتمعات الجذب نقاط تحديد

2010الجواد جواد باقر لميعةالرزاق عبد عبداالحسين زينب ماجستير325

2010مهدي ابراهيم دجلةتوفق عامرفاضلالمحاكاة باستخدام تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء ماجستير326

2010رشيد حسين ظافرالخاصكي اسماعيل قحطان سهيرالحصينة بيز الساليب العينة حجم تحديداحصاء دكتوراه327

لتوزيع المعولية ودالة الشكل معلمة تقديراحصاء
burrtype_xii تدريجيةمن مراقبة بيانات باستعمال

عملي تطبيق مع الثاني النوع

2010عبودي حازم عماديتوما زيا سليم حارث ماجستير328

سكان السقاط ليسالي مصفوفة انموذج استخداماحصاء
للفترة النمو اتجاهات دراسة االناث من العراق

1997/1047

2007اقيسي الحليم عبدوهيب مكي وسن دكتوراه329

تحديد في المقابلة التعاونية التطور مباريات تعمالاحصاء
عملي تطبيق مع للمجتمعات الجذب نقاط

2010الجواد جواد باقر لميعةالرزاق عبد الحسين عبد زينب ماجستير330

دالة تقدير في والالمعلمية المعلمية طرائق بعضاحصاء
عملي تطبيق مع المعولية

2010فدعم عريبي انتصارحبيب محمد فيصل بشير ماجستير331

والالخطية الخطية الموسمية النماذج استخدام32851احصاء
العراق في الخام النفط انتاج تنبؤات في

2010جمعة احمد احالمالحكيم حسين فاضل هالة ماجستير332

انموذج لتقدير المتقدمة المويجة طرائق مقارنة32836احصاء
التباين تجانس عدم حالة في الالمعلمي االنحدار

2010رشيد حسين ظافرعبدالهادي نبيلة دكتوراه333

TOBIT النموذج معالم تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء

مجال في تطبيقاتها مع المحاكاة باستخدام
الصحي

2010العزاوي مهدي ابراهيم دجلةتوفيق فاضل عامر دكتوراه334

معدل توزيع معلمات تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء
مع المحاكاة باستخدام العظمى المتطرفة للقيمة
على عملي تطبيق

2010عبدالحسين علي زينب ماجستير335

للتركيب والتعليم الصحة العاملة القوى نشاطاتاحصاء
2_1997 للمدة العراق لسكان النوعي

2010نبيل قتيبةامين احمد ندى ماجستير336
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دوال باعتماد المشترك الثنائي التوزيع ايجاداحصاء
الحيوي المجال في تطبيق مع مختلفة رابطة

2011حسن سلمان ضويةجلوب هادي اسماعيل دكتوراه337

الغذائية الصناعات لواقع مقارن احصائي تحليلاحصاء
العراق في

2011الرحمن عبد احمد سعدعلي عبدالرزاق رعد ماجستير338

العراق في الطفولة على السياسية االوضاع تاثيراحصاء
2010-2006 للفترة خالل

2011الحسين عبد عمرسلمان حامد فائز ماجستير339

االسر تصنيف في العنقودي التحليل استخداماحصاء
للمدة العراق في المعيشة مستويات حسب

2006-2001

2011محمد احمد فراسجوني سامي امجد ماجستير340

2010محمد جاسم محمدكاظم العزيز عبد اسامة2010 لعام العراق في السكنية الوحدات عجز تقدير52احصاء ماجستير341

في الحيوانية الثروة لمؤثرات احصائي تحليل209احصاء
2008-2001 للسنوات العراق

2011البياع محمد مهديحسن كاظم احمد ماجستير342

2011العالق محسن مهديرؤوف الفتاح عبد قصيالعراق في للفقر واالقتصادية االجتماعية االثار53احصاء ماجستير343

ازالة في وتطبيقاتها المكيفة الهندسية المنجاتاحصاء
التشوش

2007رشيد حسين ظافرالمهداوي نوري محمد عبير ماجستير344

غير بواسون عمليالت باستخدام النقطية العمليات31707احصاء
المتجانسة

2008الشمري نور سعد حامدخشييب محمد سعد هناء ماجستير345

باستخدام لتوزيع البقاء دالة تقدير طرائق مقارنةاحصاء
النوع من بيانات

هادي صباحفرحان سلمان حال ماجستير346

دراتسة في وتطبيقاتها االحصائية المعايشةاحصاء
المعاشي المستوى

2007حميدان عباس عدنانالبليخي محمد راتب ماجستير347

2006شريف كاظم احسانماهود الرضا عبد عالءالمدة  تقديراحصاء ماجستير348

لمتغير اخرى طرائق مع بيز اساليب مقارنةاحصاء
الالمعلمي االنحدار منهجي

2004رشيد حسين ظافرخمو يوسف خلود دكتوراه349

2004السوداني كريم  امينةظغط تحت العاملة القوى من االحتياجات تحديداحصاء ماجستير350

الطلب لتوليفات المعكوس كاوي توزيع استخداماحصاء
المحاكاة باستخدام االنتظار وفترات

2003خلف الرحيم عبدسعيد سعيد رزار ماجستير351

2003الشريجي علي عبد قاسمarma(1.1)( لنماذج الحصينة المقدراتاحصاء ماجستير352

2002عبودي حازم عمادالرحمن عبد هشام دالياالمخططة القطع تصاميم حولاحصاء ماجستير353

االنحدار مجال في الطيفي التحليل استخداماحصاء
المتغيرات ثنائي الذاتي

2001الدوري محمدكيينهر لفتة عباس ماجستير354
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مع الطبيعي لوغارتم لتوزيع المعمولية دالة تقديراحصاء
عملي تطبيق

2003الحاسم هادي صباحشفيق مصطفى باسم ماجستير355

منحى wavelef       لتقدير الضغيرة الموجة تحليلاحصاء
الالمعلمي

2006رشيد حسين ظافرالشاروط كاظم حبيب محمد ماجستير356

متشابهة تجارب لمجموعة المركب التباين تحليلاحصاء
الزراعي القطاع في

2011المشهداني خلف علوان كمالالحسين عبد يحيى كاظم ماجستير357

االنتضار صفوف لمشاكل تطبيقية دراسةاحصاء
بغداد المدينة التعبئة محطات بعض في للمركبات

2010رضا منفي صباحعلي ابراهيم طارق سماهر ماجستير358

الخطي المختلط االنموذج معلمات تقدير طرائقاحصاء
مع المكررة القياسات حالة في الملتوي الطبيبعي
عملي تطبيق

2011البياتي مهدي محمودالجبوري عبدالرحمن وليد هند دكتوراه359

االعظم االمكان وطريقة بيز اسلوب بين مقارنةاحصاء
والنظام المتسلسل للنظام المعولية دالة لتقدير

عملي تطبيق مع المتوازي

2011الجاسم هادي صباحالسراي يوسف حميد علي ماجستير360

جدولة مشكلة لحل الدينامكية البرمجة استخداماحصاء
متغيرة لكلفةو منفردة لماكنة متعدد انتاج

2007جواد باقر لميعةامير عدنان حيدر ماجستير361

ااباستخدام المعممة التجمعية النماذج مقارنةاحصاء
الالمعلمي االنحدار تحليل عند التمهدية الشرائح
المعلمي وشبة

2007رشيد حسين ظافررشيد المحسن عبد عمر دكتوراه362

االقتصادي القياس نموذج تحليل في بيز طرائقاحصاء
عملي تطبيق مع المكاني

2011الطائي ضاري خالدعطرة خضير غني سامي دكتوراه363

لتوزيع المعولية ودالة الشكل معلمة تقديراحصاء
الثاني نوع من تدريجية مراقبة بيانات باستعمال

عملي تطبيق مع

2011عبودي حازم عماديتوما زيا سليم حارث ماجستير364

طرق تطوير في المحاكاة اسلوب استنخداماحصاء
مع الكمية للتجارب االحتمال وحدة النموذج حصينة
عملي تطبيق

2003النجار رشيد حسين ظافرالدوري فدعم عريبي انتصار دكتوراه365

القطع لتصميم المتغيرات متعدد التباين تحليلاحصاء
_ المنشقة

2005النجار رشيد حسين ظافرالنجار رشيد عبدالرزاق حسام ماجستير366

المتناقصة الصغرى المربعات) طريقة استخداماحصاء
فورير طريقة معلمات تقدير في المباشر والتمهيد

( الموسمية الزمنية للسالسل

2008اآللوسي ذاكر ثابت سلمىمحمد عبدالحسين محمد ماجستير367

االساسي الحل اساليب لبعض مقارنة دراسةاحصاء
النقل لنماذج

2010شومان حسن عبداللطيفالرحيم عبد صالح محمد عمار ماجستير368
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تطبق مع/  االنحدار نماذج تحليل في البوتستراتاحصاء
عملي

2003كاظم هادي اموريكاظم حسون مريم ماجستير369

االنحدار النموذج االحصائية االختيارات بعضاحصاء
االولى الرتبة من الطبيعي الذاتي

2003حمزة عبدالمجيدالدوري جمعة احمد احالم دكتوراه370

تطبيق مع ضبابي مخزني سيطرة انموذج بناءاحصاء
عملي

2006الحسيني عبدالرحمنعلي حسن عبدهللا ماجستير371

اخرى طرائق مع الحصين بيز اساليب مقارنةاحصاء
حالة في المتعدد الخطي االنحدار معالم لتقدير
التامة غير البيانات

2007كاظم هادي اموريالقزاز نايف نبيل قتيبة دكتوراه372

2007البياني خضر حسين عصامرشيد عبدهللا هدىالمحاكاة نماذج حساسية تصميم استخداماحصاء دكتوراه373

المتقطع والمويجي المتقطع الجيبي التحليلاحصاء
والصورة للصوت االخفاء عمليات في واستخدامها

2011زيدان عواد خميسالمحنة ناصر مطر ليلى دكتوراه374

بالبيانات الخاصة االنحدار لنماذج البيزي التحليلاحصاء
المزدوجة

2009كاظم هادي اموريمسلم شلبية باسم ماجستير375

في الضبابية الدينامكية البرمجة استخداماحصاء
التجارة وزارة مخازن بعض خزين على السيطرة

2011محمد جاسم محمدناجي عباس رنا ماجستير376

العام الخطي التوزيع معلمات مقدرات افضل ايجاد1952احصاء
الفشل لمعدالت

2011البدري فاروق فاتنالظاهري فرج علي عال ماجستير377

دالة لتقدير المعلمية المقدرات بعض مقارنة1955احصاء
بغداد لمدينة الكهربائية الطاقة استهالك

2011حمود يوسف منافعيسى مسلم اسيل ماجستير378

المكافئ القطع النموذج النسبية الفعالية تقديراحصاء
الزعتر زيتي تاثير لقياس اميل نسبة تجارب في

الورق على والكتان

2011خماس سبع قيسمحي بهجت نضال ماجستير379

التحليل في الحصينة المقدرات استخدام1992احصاء
الفساد مجال في عملي تطبيق مع العنقودي
المالي االداري

2011محمد علي لقاءخليل اسماعيل منال ماجستير380

نظرية في االقتصادي القياس نماذج استخداماحصاء
لشركتي االرباح تعظيم سياسات لتحديد االلعاب
بغداد محافظة في كوال وكوكا كوال بيبسى

2011الجواد جواد باقر لميعةسوادي عبدالعزيز احمد ماجستير381

الدجيل جنسية دائرة في الخدمة نظام تطويراحصاء
وسالسل االنتظار صفوف شبكات بين بالدمج
ماركوف

2011رضا منفي صباحسلمان حسن احمد ماجستير382

العامة الشركة في االجمالي االنتاج تخطيط1965احصاء
العددية  الخطية البرمجة باستعمال النباتية للزيوت

2011بخيت خضر عبدالجبارعبد ناطق وسام  ماجستير383
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للفشل ويبل النموذج المعولية لدالة بيز مقدراتاحصاء
تطبيق مع )  مختلفة خسارة دوال باستعمال

(عملي

2011الجواد باقر لميعةالجميلي احمد صباح صبا دكتوراه384

على التعرف في ماركوف سالسل استخداماحصاء
النووي الحامض  تعاقبات

2005الزعاك عبدالرحمن علي/  حسن سلمان ضويةالركابي عباس هاتف زينب ماجستير385

بمعلمتين االسي للتوزيع المعولية تقديراتاحصاء
(مقارنة دراسة)

2007عبودي حازم عمادعبداالحد ادور عطاف ماجستير386

مستشفى في االنتظار صفوف لنظرية تطبيقاتاحصاء
بغداد جامعة/  االسنان طب لكلية التعليمي

2007البدري فاروق فاتناحمد شهاب عمار ماجستير387

المنتجات توزيع لشبكة خطي رياضي نموذج بناءاحصاء
العراق في النفطية

2007البدري صالح فاروق فاتنابراهيم سعد محمد ماجستير388

كمبل توزيع معلمات تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء
مع المحاكاة باستخدام العظمى المتطرفة للقيمة
الغبارية االلعواصف على عملي تطبيق

2011الصراف مصطفى نزارعبدالحسين علي زينب ماجستير389

مع  المزدوجة البيزية للمعاينة اسلوب تصميماحصاء
عملي  تطبيق

2005الجنابي سلمان  ضويةالدوري  صادق محمد دكتوراه390

االنحدار منحى لتقدير الصغيرة  الموجة تحليلاحصاء
الالمعلمي

2006المياحي فرحان  نوري/ رشيد ظافرحسينالشاروط  كاظم  حبيب محمد دكتوراه391

المجموعات  باستخدام القرار صنع  عملية تطويراحصاء
العامة  الشركة في عملي تطبيق )  المتذبذة
بغداد كهرباء  لتوزيع

2004الجنابي سلمان ضويةالفرطوسي جارهللا  بناي عواطف ماجستير392

دالة  لتقدير اخرى طرائق مع بيز اسلوب مقارنةاحصاء
االول النوع من  باريتو  لتوزيع  المعولية

2006الجاسم هادي صباحصالح محمد ستار ماجستير393

لنماذج  المالئمة  مدى وفحص تشخيصاحصاء
الدنيا  الرتب ذات  المختلطة الزمنية  السالسل

2005الناصر حمزة المجيد عبدالزوبعي محسن محمود عبيد ماجستير394

التحليل في الحصينة المقدرات  استخداماحصاء
الفساد  مجال في  عملي  تطبيق مع  العنقودي
والمالي  االداري

2011العلوي محمد علي لقاءخليل اسماعيل منال ماجستير395

كمبل توزيع معلمات تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء
مع المحاكاة باستخدام العظمى المتطرفة للقيمة
الغبارية االلعواصف على عملي تطبيق

2011الصراف مصطفى نزارعبدالحسين علي زينب ماجستير396

نظرية في االقتصادي القياس نماذج استخداماحصاء
لشركتي االرباح تعظيم سياسات لتحديد االلعاب
بغداد محافظة في كوال وكوكا كوال بيبسى

2011الجواد جواد باقر لميعةسوادي عبدالعزيز احمد ماجستير397
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لنماذج  المالئمة  مدى وفحص تشخيصاحصاء
الدنيا  الرتب ذات  المختلطة الزمنية  السالسل

2005الناصر حمزة المجيد عبدالزوبعي محسن محمود عبيد ماجستير398

2012الموسوي  خضير  كاظم جوادالساعدي  لفتة صبري سوالفالمتغيرات ثالثي العشوائي التحول دالة نموذجاحصاء ماجستير399

المعولية ودالة المعلمات تقدير طرائق بعض مقانة2059احصاء
المحاكاة باستخدام المعلمتين ذو لتوزيع

2012عباس مهدي تهانيعلي محمد ابراهيم رشا ماجستير400

باستعمال الموازنة مصروفات في التغيرات تحليل2034احصاء
عملي تطبيق مع ماركوف سالسل

2012علي الحسين عبد عمرمحمد عادل احمد ماجستير401

في المزمنة باالمراض المصابين باعداد التنبؤ2082احصاء
(كردستان اقليم عدا)العراق

2012النعيمي الرحمن عبد احمد سعدالجواهري حسين موسى اشواق ماجستير402

ضوء على العراق في الفقر مؤشرات تحليل2084احصاء
2007 لالسرة واالقتصادي االجتماعي المسح

2012خمو يوسف خلودالدليمي حسن عباس زهرة ماجستير403

المستشفى في االنتظار صفوف لنظرية تطبيقاتاحصاء
االسنان طب لكلية التعليمي

2007البدري فاروق فاتناحمد شهاب عمر ماجستير404

2012حسن هللا عبد هانيمحمد علي سلوانالكهربائية للطاقه االنتاج بكمية التنبؤ3028احصاء ماجستير405

العراقية االسرة انفاق بين مقارن احصائي تحليل3038احصاء
السرة واالقتصادي االجتماعي المسح باستخدام

2011العراق معرفة شبكة ومسح 2007

2012هللا عبد نجم سهيلمعلة رضا محمد صالح نبيل ماجستير406

في الدينية لسياحة المستقبلي الطلب توقعات3039احصاء
المقدسة وكربالء االشرف النجف محافظتي

2012محمد جاسم محمداحمد هللا حمد علي ماجستير407

نمط تغير لبيان العنقودي التحليل استعمال3032احصاء
2010-1971 للسنوات العراق في االنفاق

2012الجواد جواد باقر لميعةناصر عباس عبير ماجستير408

المعاشي مستوى على المؤثرة العوامل تحديد3035احصاء
وتقنية العاملي التحليل باستخدام العراق في
gisال

2012كمال اسماعيل غفرانبالسم الحسين عبد وسام ماجستير409

الصرف باسعار التنبؤ في التمهيد طرائق استخدام3030احصاء
الفائدة ومعدالت التضخم اثر وقياس العراق في

2012حميد علي محمد لمياءشياع شيت محمد سنا ماجستير410

2012عباس مهدي تهانيالمنعم عبد هادي رسولالعراق في لاللفية االنمائية االهداف تحليل3031احصاء ماجستير411

العصبية والشبكات الزمنية السالسل استعمال3034احصاء
لمستوى المستقبلية للتنبؤات االصطناعية

العراق في التضخم

2012علي محمد قاسمالزبيدي حميد عصام قصي ماجستير412

السلعية مجاميع لبعض االتفاقية المرونات تقدير3058احصاء
االنحدار نماذج باستخدام العراق في

2012عباس ضاري خالدالحميد عبد عوض اسيل ماجستير413
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في المعلومات تكنولوجيا استخدام واقع تحليل3045احصاء
العراق

2012حمادي كاظم المنعم عبدعبيد اسماعيل علياء ماجستير414

الكامل انحدار تقدير طرائق في مقارنه دراسه3048احصاء
المشترك

2012الرزاق عبد اللطيف عبد كنعانحسن خالد انسام ماجستير415

عدد تقدير في المباشره غير االساليب استخدام3052احصاء
القادسية محافظة في الحياه جداول وبناء الوالدات

2012الوهاب عبد زينبناصر ابراهيم نصير ماجستير416

مع العصبية الشبكات السلوب مقارنه دراسه3061احصاء
السدود لبعض المياه بتصاريف للتنبؤ اخرى طرائق
العراق في

2012حسن فاضل رعدفائق خلدون رؤى ماجستير417

الغراض المفقوده القيم لتقدير المختلفه الطرق3070احصاء
القياسي الرقم احتساب

2012الدوري عريبي انتصاركشمر سوادي ختام ماجستير418

المعولية ودالتي لمعلمة بيز مقدرات مقارنة3075احصاء
دوال باستعمال رالي لتوزيع الفشل ومعدل
متزنة وغير متزنة خسارة

2012شاهين اسماعيل حمزةعويد رفيق غزوان ماجستير419

2012البدري فاروق فاتناحمد خالد محمداالنتاجية للدفعات االمثل االنتاجي الحجم تحديد3086احصاء ماجستير420

انموذج لتقدير backfittingو simex مقدرات مقارنة3088احصاء
التطبيق مع الجمعي الالمعلمي االنحدار

2012ضمر يوسف خلودموشي قيس ساندي ماجستير421

2012خفر الجبار عبدفاصم االله عبد فيصلالشكلية المخططات في الخطية البرمجة توظيف3087احصاء ماجستير422

تحديد في الغيابية المباريات نظرية استعمال3108احصاء
النقال الهاتف لشبكات المثلى االستراتيجية

2012عاشور الحميد عبد مروانجواد عرفان محمد ماجستير423

للقطاعات الطويلة للبيانات معلمي ال نموذج تقدير3104احصاء
العراق في االقتصادية

2012رشيد حسين ظافرالحافظ عبد الدين سيف علي دكتوراه424

تمييز في المخفية ماركوف نماذج استعمال3101احصاء
العراق في االقتصادي التضخم معدالت

2012حمود يوسف منافمردان عسكر مرتضى ماجستير425

في الكلوي الفشل لمرض الشفاء يرمعلمة\تقد3107احصاء
ناقصة بيانات وجود حالة

2012الجاسم هادي صباحالمختار خالد صباح محمد ماجستير426

دراسة ) metamodel لتقييم المحاكاة نماذج تطوير3110احصاء
( مقارنة

2012المشهداني عباس نزيهالطائي جيجان علي فاضلة ماجستير427

لتحديد المعنية التنافسية الميزة نظرية استخدام3111احصاء
النفطية المشتقات النتاج المثلى االستراتيجيات

الدورة مصفى في

2012النقاش الحميد عبد افتخارهللا عبد نجم سهيلة دكتوراه428

الصيانة فترة تحديد في االتاحية دالة اعتماد3116احصاء
شركة في المثلى المتاحة غير الدورية الوقائية
الوسط مصافي

2012عبودي حازم عمادعبد صدام فراس دكتوراه429
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التحليل باستخدام ويبل لتوزيع المعولية دالة تقدير3117احصاء
العنقودي التحليل بين الربط خالل من الالمعلمي
التصادقية والعمليات

2012القريشي شريف كاظم احسانالعكيلي هللا عبد جاسب ماجد دكتوراه430

لمعالجة الزمنية السالسل اساليب استخدام3115احصاء
المستهلك لسعر القياسي الرقم في االختالفات

2012شومان حسن اللطيف عبدماجد حسون هيثم ماجستير431

عينة لتصميم الحصين D-  امثل معيار استخدام3113احصاء
المعالجة محطات في المياه نوعية تقييم لنماذج

2012النقاش الحميد عبد افتخارالسوداني مكلف علي مروة ماجستير432

في والالمعلمية المعلمية الطرائق بعض مقارنة3121احصاء
لمرضى وتطبيقها, ED50 الوسيطة الجرعة تقدير

السرطان

2012احمد حسن ايمانالوهاب عبد عادل عمر ماجستير433

في الهدفية البرمجة باستعمال االنتاج تخطيط3119احصاء
ديالى في الكهربائية التوزيع محوالت انتاج معمل

2012بخيت خضر الجبار عبدبخيت خضر الجبار عبد ماجستير434

الهيكلية المعلمات تقدير طرائق بعض مقارنة3125احصاء
القياس في الخطية االنية المعادالت لمنظومة
عملي تطبيق مع االقتصادي

2012المشهداني عبدهللا محمد ايمانصبري حسين عالء ماجستير435

المستغرق الفشل لوقت احتمالي توزيع بناء3124احصاء
burr type-xiiلوتزيع انتروبي تحويل باستعمال

2012جابر غالب اسماءصالح نوري اسيل ماجستير436

الطوابير انظمة اداء لمقاييس التقدير طرائق تاثير3130احصاء
االتصاالت النظمة االمثلية النمذجة الى للوصول

2012الشمرتي نور سعد حامدشبيب محمد سعد هناء دكتوراه437

على السيطرة نماذج في الشاذة البيانات معالجة3133احصاء
السماوة اسمنت معمل في وتطبيقها الخزين

2012القزاز نايف نبيل قتيبةالشاهر رزاق شاكر حسين ماجستير438

المنفردة االحتمالية النماذج بعض استعمال3140احصاء
في الصحية التعويضات لتحديد المبتورة والمركبة
العراقية التامين شركة

2012خماس سبع قيساالمير هللا عبد نجم ثائرة ماجستير439

االداء لتحسين SIX-SIGMA تقنية اعتماد امكانية2284احصاء
التشغيلي

2012نايف كاظم اسعدياسين حامد مريم ماجستير440

بغداد مستشقى في الخدمي النظام اداء تقييم3146احصاء
اسلوب باستعمال النظام لتحسين العام التعليمي
Q-GERT

2012رضا منفي صباحاالمير عبد ياسر رقية ماجستير441

2012الجاسم هادي صباحالعكيدي هللا عبد عادل مهااجهاد انموذج معولية تقدير مقارنة2296احصاء ماجستير442

خطة باستخدام االمثل االستبدال عمر تحديد2387احصاء
لمكائن الفترة ثابتة والخطة العمرية االستبدال
النباتية للزيوت العامة الشركة

2012جواد مصطفى نزارمحمد صالح عايدة ماجستير443
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في العشوائية الديناميكية البرمجة استعمال2388احصاء
مصافي شركة في تطبيق مع االنتاج تخطيط
الوسط

2012عباس ضاري خالدهواش كاظم محمد ماجستير444

السيطرة في الضبابية المجموعات استعمال2454احصاء
العامة الشركة منتجات بعض على النوعية

الكاظمين معمل/ الصوفية للصناعات

2012محمد احمد فراسعبداللة شوقي مالك ماجستير445

العامة للشركة القبول عينات خطط تصميم2462احصاء
االلكترونية للصناعات

2012سلمان ضويةنعمان الرحمن عبد انعام دكتوراه446

على السيطرة نماذج في الشاذة البيانات معالجة2233احصاء
السماوة اسمنت معمل في وتطبيقها الخزين

2012نايف نبيل قتيبةرزاق شاكر حسين ماجستير447

وتطبيقها الرتيب االنحدار لنموذج الثقة فترة تقديراحصاء
بغداد لمدينة الهواء تلوث مجال في

2012مهدي ابراهيم دجلةعبدهللا نجم اسماء دكتوراه448

االسي للتوزيع المعولية دالة تقدير طرائق مقارنة2422احصاء
عملي تطبيق مع الخليط

2012حمزة المجيد عبدجاسم نصيف خضر دكتوراه449

في والالمعلمية المعلمية الطرائق بعض استخداماحصاء
في العمر من الخامسة دون االطفال وفيات تقدير
العراق

2012رشيد حسين ظافرشياع مجيد صبيحة دكتوراه450

المتزنة وغير المتزنة العوامل ثنائية التجارب تحليل2474احصاء
محصول صفات بعض على عاملين اثر لبيان

العراق في الشلب

2012خلف علوان كمالحسن ابراهيم زينة ماجستير451

االبعاد متعدد الفقر لقياس احصائي انموذج بناء2499احصاء
العراق في

2013العالق محسن مهدي/حسن مهدي محمودمحمد جاسم وفاء دكتوراه452

واسعار الحقل اسعار بين للعالقة احصائي تحليل2501احصاء
الزراعي المجال في المستهلك

2013علي محمد لمياءمحسن احمد فؤاد ماجستير453

burr-xll توزيع معلمات تقدير طرائق بعض مقارنة2504احصاء

المحاكاة اسلوب باستعمال هجينة مراقبة لبيانات
في النسيجية الصناعات قسم في وتطبيقها
النوعية والسيطرة للتقيس المركزي الجهاز

2013العزاوي مهدي ابراهيم دجلةالعزاوي احمد ذياب احمد دكتوراه454

أنموذج في الذاتي لالرتباط الحصينة المقدراتاحصاء
المضبب المختلط الموسمية الزمنية السالسل

2013الناصر حمزة المجيد عبددخيل ريسان طاهر دكتوراه455

على العراق في السكاني النمو معدل تاثير2562احصاء
(2015-1997)للفترة التنمية

2013كمال اسماعيل غفرانعباس كريم حاتم ماجستير456

والعوامل وتطورها العراق في الكافية الخصوبةاحصاء
الكافي حجم تحديد في واثرها عليها المؤثرة
مستقبال

2013عباس مهدي تهانيمهدي حبيب مصطفى ماجستير457
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المتزنة وغير المتزنة العوامل ثنائية التجارب تحليلاحصاء
محصول صفات بعض على عاملين اثر لبيان

العراق في الشلب

2012خاف علوان كمالحسن ابراهيم زينة ماجستير458

ازالة في وتطبيقاتها المكيفة الهندسية المويجاتاحصاء
الرقمية للصور التشويش

2009رشيد حسين ظافرنوري محمد عمار دكتوراه459

الوضع على المؤثرة للعوامل احصائي تحليلاحصاء
معرفة شبكة مسح نتائج ضمن للنساء االقتصادي

العراق

2013حسن عبدهللا هانيالعزاوي حميد االمير عبد اخالص ماجستير460

الصحراوية المناطق مساحات وقياس تصنيفاحصاء
النجف صحراء لمنطقة gis باستعمال

2013خماس سبع قيسذيب فاضل احسان ماجستير461

عن النظام معولية لتعظيم مقترحة خوارزميةاحصاء
مع االحتياطية المركبات من عدد تحديد طريق
لصناعة العامة الشركة في عملي تطبيق

البطاريات

2013الجواد جواد باقر لميعةعيسى محسن علي ماجستير462

في الطالبي التسرب لمشكلة االحصائي التحليلاحصاء
2011 لعام العراق

2013جابر غالب اسماءمزبان ثجيل محمد ماجستير463

التضخم على المؤثرة العوامل عن احصائية دراسةاحصاء
العراق في

2013البياتي حسن مهدي محمودالعامري محمود كريم عطا عالي دبلوم464

العراق في السكنية الوحدات وعدد بكلفة التنبؤاحصاء
(2016-2013) من للفترة

2013حسن عبدهللا هانيالزبيدي محمود صبري محمد ماجستير465

في المحافظات لسكان والطرد الجذب عوامل اثراحصاء
كردستان اقليم عدا (2011-1997) للفترة العراق
احصائية دراسة

2013النعيمي الرحمن عبد احمد سعدالسالمي جاسم حميد دري ماجستير466

محافظة في الطالق اسباب حول احصائية دراسةاحصاء
العاملي التحليل باستخدام 2013 لعام بغداد

2013خمو يوسف خلودحسون كريم دعاء ماجستير467

2013احمد حسن ايمانالسامرائي براك الرحمن عبد حاتماحصائية دراسة/  المرأة ضد العنف مصادراحصاء ماجستير468

من السكري بمرض المرتبطة العوامل دراسةاحصاء
وتحليل العاملي التحليل اسلوبي مواءمة خالل

المسار

2013المشهداني عباس نزيهمحمد يحيى حيدر ماجستير469

البطالة معدل وتغير االقتصادي النمو عالقةاحصاء
احصائية دراسة السائدة

2013هللا عبد محمد ايمانعلي احمد عمار ماجستير470

لطريق الثاني الممر مشروع وتقويم ادارةاحصاء
الضبابي بيرت اسلوب باستعمال ناصرية-سماوة

2013عبدهللا نجم سهيلالصفراني دحام عات حاجم ماجستير471

باستعمال مزدوجة قبول عينات خطط تصميماحصاء
المعكوس كاما توزيع

2013الرزاق عبد صادق محمداسماعيل زكي صبا دكتوراه472
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تحديد في الضبابية الهدفية البرمجة استعمالاحصاء
تسويق شركة في االدوية لبعض المثلى الكميات
االدوية

2013رضا منفي صباححسن الكريم عبد نورس ماجستير473

باستعمال العراق في الذاتية الحياة جداول بناءاحصاء
البقاء احتماالت

2013العالق مهدي ، البياتي محمودالجواد محمد الرحمن عبد ياسمين دكتوراه474

والشعير الحنطة لمحصولي والتنوع التمركز قياساحصاء
الطبيعية العوامل واثر العراق محافظات بعض في
انتاجها على

2013خلف علوان كمالالسلوم علي الوهاب عبد علي ماجستير475

في الهدفية البرمجة باستعمال االنتاج تخطيطاحصاء
ديالى في الكهربائية التوزيع محوالت انتاج معمل

2012بخيت خضر الجبار عبدزيدان محمد قاسم كريم ماجستير476

المنظفات منتوجات مزيج الرباح االمثلية تحديداحصاء
االمثلية تحديد                        في النقل وكلف
في النقل وكلف المنظفات منتوجات مزيج الرباح

البرمجة باستعمال النباتية للزيوت العامة الشركة
الخطية

2013الشكري كاظم المنعم عبدالربيعي محمد جاسم حسام ماجستير477

دالة تقدير في والمعدلة الالمعلمية الطرائقاحصاء
عملي تطبيق مع الكاملة للبيانات المعولية

2013الشمرتي نور سعد حامدالصفار محمد صالح رواء دكتوراه478

/ البشرية الموارد لتنمية التعليم في االستثمار اثراحصاء

المالية وزارة في تطبيقية دراسة
2013علي محمد لمياءالجبار عبد الستار عبد عبير ماجستير479

/ وتأثيرها انماطها السكانية الهجرة احصاءاتاحصاء

احصائية دراسة
2013محمد قاسمحمود ناجي احمد ماجستير480

والتعليمية الصحية  االوضاع على المؤثرة العواملاحصاء
2011 لعام (IKN ) العراق معرفة شبكة مسح ضمن

العنقودي التحليل باستعمال

2013هللا عبد هانيكاظم الهادي عبد وسن ماجستير481

في والالمعلمية المعلمية الطرائق بين مقارنةاحصاء
مع DLM الزمني االرتداد توزيع انموذج تقدير
عملي تطبيق

2013االلوسي ثابت سلمىالمتولي طاهر محمد شاكر احمد دكتوراه482

من العائدة الهجرة العائدة الهجرة واقع تحليلاحصاء
2013- 2003 الفترة خالل العراق الى الكفاءات

2013هللا عبد محمد ايمانالزبيدي خزيم حسين حسن فوزي ماجستير483

انتاج سلسلة في التدخل تحليل نماذج استخداماحصاء
العراق في الخام النفط

2013العزيز عبد الجادر عبد بثينةالركابي حميد الرحمن عبد فاطمة ماجستير484

السكانية للتعدادات والجنس العمر بيانات تقويماحصاء
للسكان العام التعداد لبيانات عملي تطبيق مع

العراق في 1997 لسنة

2013نايف نبيل قتيبةابراهيم خليل مروة ماجستير485
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العاملية التجارب تصاميم بعض استعمالاحصاء
على المكررة بالقياسات المتداخلة والعاملية

واسط محافظة في الثالسيميا مرض

2013خماس سبع قيسطالب رائد حيدر ماجستير486

المويجي التحليل باستعمال الفشل دالة تقديراحصاء
اللبي والمقدر

2013فدعم عريبي انتصارمزعل علوان محمود اقبال دكتوراه487

التعدد مشكلة لمعالجة الحصينة الطرائق بعضاحصاء
عملي تطبيق مع الخطية النماذج في الخطي

2013حسين محمد سجىالبكري صالح الرضا عبد رباب دكتوراه488

لوضع CARMA الثنائية المتزامنة النماذج استخداماحصاء
( تجريبية دراسة ) المستقبلية التنبؤات

2013خلف محمد يوسفشنيشل فيصل فرح ماجستير489

المضببة المتعددة الهدف دوال ذات النقل مشكلةاحصاء
النفطية المنتجات بعض على عملي تطبيق مع

2014الكواز حسن طاهر فارسكاظم جواد احسان ماجستير490

والمتانة االجهاد النموذج المعولية دالة تقديراحصاء
عملي تطبيق مع مقارنة دراسة/  ليندلي لتوزيع

2013راهي خلف الرحيم عبدالبدران جاسم منذر فراس ماجستير491

بوجود الفشل معدل لتقدير البيزي التوقع اسلوباحصاء
عملي تطبيق مع االول النوع من مراقبة بيانات

2013الجاسم هادي صباححسين جعفر وفاء ماجستير492

نماذج باستعمال العراق في التمور بانتاج التنبؤاحصاء
الزمنية السالسل

2014حسن هللا عبد هانيعمران كريم خالدة ماجستير493

االراضي تصنيف في التمييزية الدوال استعمالاحصاء
المائية االحتياجات كمية حسب الزراعية

2013العالق محسن مهدينده عواد سهير عالي دبلوم494

المتطرفة للقيمة الثنائي للتوزيع الرابطة دالة بناءاحصاء
في السكري لمرضى عملي تطبيق مع ( كامبل )

بغداد

2013العلوي محمد علي لقاءحمودي صادق امال دكتوراه495

العراق في والقطن الشلب محصولي بانتاج التنبؤاحصاء
الزمنية السالسل باستخدام

2013جمعة احمد احالمالسلطاني فتحي محمد مثنى حلى عالي دبلوم496

لعامي العراق الطفال التغذوية الحالة مقارنةاحصاء
احصائية  دراسة 2011 و/ 2006

2014حسين محمد سجىسعيد محمد طارق ظافر عالي دبلوم497

تقدير في المباشرة غير االساليب استعمالاحصاء
بيانات على باالعتماد الحياة جداول وبناء الوفيات
مسحي

2014الجاسم عبود هادي صباحكاظم علي محمد عادل عالي دبلوم498

العراق في الخصوبة معدالت وتنبؤ تقديراحصاء
مقارنتها مع حصينة المعلمية طريقة باستعمال
وغير المباشرة الطرائق وبعضL-C باسلوب
المباشرة

2014القيسي المحسن عبد عمرالعبيدي خليل فاروق عمر ماجستير499
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بوجود المعلمية وشبه الالمعلمية النماذج مقارنةاحصاء
المحلي للناتج عملي تطبيق مع مفقودة قيم

م(2010-1971) للمدة العراقي االجمالي

2014حمود يوسف منافكاطع محمد مياسة ماجستير500

العراق في والقطن الشلب محصولي بانتاج التنبؤاحصاء
الزمنية السالسل باستخدام

2013جمعة احمد احالمالسلطاني محمد مثنى حلى عالي دبلوم501

المؤثرة العوامل لتحديد انحدار انموذج افضل اختياراحصاء
لالطفال الرئة ذات بمرض المصابين اعداد على
العراق في الخامسة سن دون

2014محمد جاسم محمدالحديثي حمودي علي حنان ماجستير502

ذاتيا المرتبطة النماذج دمج اسلوب استعمالاحصاء
المساحة تاثير في(ardl) االبطاء توزيع ونماذج

العراق في الرز انتاج في واالسعار المزروعة

2014شومان حسن اللطيف عبدحسن الزهرة عبد علي ماجستير503

شبه االنحدار انموذج تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء
الخطأ تباين تجانس عدم مشكلة بوجود المعلمي

عملي تطبيق مع

2013كمال اسماعيل غفرانرزاق هبوب حسن ماجستير504

التضخم على المؤثرة العوامل عن احصائية دراسةاحصاء
العراق في

2013حسن مهدي محمودمحمود كريم عطا عالي دبلوم505

الزمنية السالسل لنماذج وتجريبية نظرية دراسةاحصاء
arfima كسريا المتكاملة المختلطة

2014خضير كاظم جوادحربي فاضل هبة ماجستير506

على المؤثرة العوامل الهم االحصائي التحليلاحصاء
العراق في 2012 لعام المشوهة الوالدات

2014يوسف خلودمحسن محي عمر عالي دبلوم507

السعار ضبابي متعدد خطي انحدار نموذج بناءاحصاء
العالمية النفط

2014الرزاق عبد صادق محمدفرحان محمد علي ماجستير508

للتصنيف معرفتهم حسب الطبي الكادر تمييزاحصاء
المميزة الدالة باستعمالICD الدولي

2014الطائي ضاري خالدالحمداني رشيد بسمة عالي دبلوم509

مراكز لتوزيع المالئم والموقع االمثل العدد تحديداحصاء
باستعمال الجديدة بغداد منطقة في االطفاء
العددية البرمجة

2014خضر الجبار عبدعباس رياض وسن ماجستير510

تقدير في غيرالمباشرة االساليب استعمالاحصاء
بيانات على باالعتماد الحياة جداول وبناء الوفيات
مسحي

2014عبود هادي صباحعلي محمد عادل عالي دبلوم511

مقارنة دراسة) والدخل االنفاق هيكل تطوراحصاء
(2012-2007 احصائية

2014جابر غالب اسماءهللا عبد هبة عالي دبلوم512

الى الكفاءات من العائدة الهجرة دافع تحليلاحصاء
(2013-2003) الفترة خالل العراق

2013هللا عبد محمد ايمانحسين حسن فوزي عالي دبلوم513
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لعامي العراق الطفال التغذوية الحالة مقارنةاحصاء
احصائية دراسة 2011 و2006

2014حسين محمد سجىطارق ظافر عالي دبلوم514

لمدينة الضائعة الكهربائية الطاقة بمقدار التنبؤاحصاء
بغداد

2014الشعير ابو جواد محمودرجب عامر مصعب عالي دبلوم515

السعار ضبابي متعدد خطي انحدار نموذج بناءاحصاء
العالمية النفط

2013الرزاق عبد صادق محمدفرحان محمد علي ماجستير516

المراحل متعددة االنتظار صفوف نماذج استعمالاحصاء
الدولي السليمانية مطار في التطبيق مع

2014الطائي ضاري خالدهللا عبد نجم زانا ماجستير517

والتنبؤ البيانات قاعدة الدارة نظام وبناء تصميماحصاء
باستعمال الرشيد مصرف في المتقاعدين باعداد

ماركوف سالسل

2014حسن سلمان ضويةعودة فاضل سدير ماجستير518

واالئتمان الودائع بين التوازنية العالقات تقديراحصاء
(2011-2003) للمدة العراق في النقدي

2014الجاسم هادي صباحابراهيم خضر حميدة ماجستير519

الشهري االنتاج لمعدالت الزمنية السلسلة تحليلاحصاء
التدخل تحليل طريقتي باستعمال العراقي للنفط

المتطرفة والقيمة

2013علي محمد قاسمنعيم عبد احمد ماجستير520

بوجود المعلمية وشبه الالمعلمية النماذج مقارنةاحصاء
المحلي للناتج عملي تطبيق مع مفقودة قيم

( 2010 ـ 1971) للمدة العراقي االجمالي

2014حمود يوسف منافكاطع محمد مياسة ماجستير521

المؤثرة العوامل لتحديد انحدار انموذج افضل اختياراحصاء
االطفال الرئة ذات بمرض المصابين اعداد على
العراق في الخامسة سن دون

2014محمد جاسم محمدالحديثي حمودي علي حنان ماجستير522

االجتماعية الخصائص في المؤثرة العوامل دراسةاحصاء
العراق في لالسرة

2014الياسري مهدي تهانيالدباس الستار عبد معتز هديل عالي دبلوم523

الشكل لمعلمات عام تجميعي انموذج استعمالاحصاء
معياري نمو منحنى بناء في والقياس والموقع
العراق في لالطفال

2014خمو يوسف خلوداحمد شهاب احمد ماجستير524

معلمات وتقدير رتبة تحديد طرائق بعض مقارنةاحصاء
صرف سعر على عملي تطبيق مع ( ARX) انموذج
العراقي الدينار

2014محمد احمد فراسمحمد جاسم الرحمن عبد ماجستير525

في للمركبات ضبابي تدفق اقصى مشكلة حلاحصاء
الخطية البرمجة اسلوب باستعمال الديوانية مدينة

الضبابية

2013خلف سعد وقاصالرماحي محمد حسين علي ماجستير526

ذاتيا المرتبطة النماذج دمج اسلوب استعمالاحصاء
المساحة تاثير في ( ARDL ) االطباء توزيع ونماذج

العراق في الرز انتاج في واالسعار المزروعة

2014شومان حسن اللطيف عبدحسن الزهرة عبد علي ماجستير527
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وجود عند االمثل االنتاجية الدفعة حجم تحديداحصاء
عملي تطبيق مع تصنيع اعادة

2014البدري فاروق فاتنجاسم المهدي عبد رافد ماجستير528

المتغيرة المعامالت النموذج الالمعلمية الممهداتاحصاء
جزئيا والمتغيرة

2014رشيد حسين ظافررشيد الرزاق عبد حسام دكتوراه529

انحدار انموذج معلومات تقدير طرائق مقارنةاحصاء
مع الخطي التعدد مشكلة وجود ظل في بواسون
عملي تطبيق

2013عبودي حازم عمادصبري موفق حسام دكتوراه530

تقدير في المختلطة الخطية النماذج استخداماحصاء
العراق في الرياح سرعة متوسط

2014محمد علي لقاءالستار عبد امين سارة ماجستير531

امراض لتشخيص االستجابة متعددة بيانات تحليلاحصاء
واالنحدار التمييزية الدالة باستحدام العيون

( مقارنة دراسة ) اللوجستي

2014شاهين اسماعيل حمزةجبارة كاظم ازهار ماجستير532

بالنسب التعلقة الضبابية الفرضية اختبار اسلوباحصاء
الصحية المجاالت في وتوظيفها

2014الرزاق عبد صادق محمدنمر حسن ياسر ماجستير533

االنحدار انموذج ميل لمعلمة المتسق التقديراحصاء
للمتغير القياس بخطا المتاثر البسيط الخطي

الصحي المجال في تطبيق مع التوضيحي

2014مهدي ابراهيم دجلةسلمان محسن ماهر ماجستير534

والوقت الكلفة لتقليل بيرت اسلوب استعمالاحصاء
االلكترونية الصناعات شركة لمنتجات

2014حمادي كاظم المنعم عبدالعيبي محمد وليد ماجستير535

االطفال ووفيات الخصوبة لواقع احصائي تحليلاحصاء
القويم االرتباط بأستخدام العراق في

2014خلف علوان كمالسعدون سلمان حامد فائز ماجستير536

االنحدار انموذج ميل لمعلمة المنسق التقديراحصاء
للمتغير القياس بخطأ المتاثر البسيط الخطي

الصحي المجال في تطبيق مع التوضيحي

2014مهدي ابراهيم دجلةسلمان محسن ماهر ماجستير537

الشهري االنتاج لمعدالت الزمنية السلسلة تحليلاحصاء
التدخل تحليل طريقتي باستعمال  العراقي للنفط

المتطرفة والقيمة

2013علي محمد قاسمنعيم عبد احمد ماجستير538

في العامة الحرف انحدار تقدير طرائق بين مقارنةاحصاء
مع التام شبه الخطي التعدد مشكلة معالجة
عملي تطبيق

2014حسين محمد سجىيوسف مراد حنين ماجستير539

باستخدام الكهربائية االجهزة بعض معولية تقديراحصاء
لالنظمة المباشرة المنطقية الجزئية المشتقة
الديناميكي السلوك ذات الحاالت المتعددة

2014فدعم عريبي انتصارالمرسومي داود مبدر اسيل ماجستير540

العراق في االقتصادي النمو على االستثمار اثراحصاء
( 2010-1970 ) للمدة

2014محمد احمد فراساحمد جمال احمد عالي دبلوم541
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بكدرة للتنبؤ الخطية غير التحويلية الدالة استعمالاحصاء
بغداد مدينة في دجلة نهر مياه

2014حسن طاهر فارسعيسى عمران جمان ماجستير542

للتنبؤ الزمنية السالسل نماذج بعض استعمالاحصاء
في االبتدائي االول الصف في المقبولين التالميذ
(2012- 1989 ) للفترة العراق

2014حسن هللا عبد هانيخليل ابراهيم شيماء ماجستير543

الطبيعية وغير الطبيعية التوزيعات بعض استعمالاحصاء
عملي تطبيق مع الدنيا الدرجات من  ARCH لنماذج

2014الصراف مصطفى نزارعلي محمد جاسم اكرم ماجستير544

الفشل الوقات معاينة خطط نظام تصميماحصاء
مع المعالم مضبب FRECHET توزيع المتوزعة
عملي تطبيق

2014حسن سلمان ضويةرودين ميه وليد دكتوراه545

محافظات في واتجاهاتها وتياراتها العمالة لواقعاحصاء
العراق في مختارة

2014النعيمي الرحمن عبد سعداحمدالذهب العزيز عبد هادي احمد عالي دبلوم546

2014محمد جاسم محمدعبود جابر نزارالعراق في السمكية الثروة انتاج تقدير نموذج بناءاحصاء عالي دبلوم547

الحدود توزيع لمعلمات ثقة مناطق افضل تحديداحصاء
عملي تطبيق مع

2014عباس مهدي تهانيالشيخلي فوزي مهند هند ماجستير548

باستعمال بغداد في الطقس لحالة التنبؤاحصاء
الفنوية الزمنية السالسل

2014الصراف مصطفى نزارالهاشمي حمود هللا عبد منصور مرتضى ماجستير549

دراسة ) المعلمي وشبه المعلمي االنحدار نماذجاحصاء
( مقارنة

2013حسن فاضل رعدطراد جابر عالء ماجستير550

في الصحي المستوى على البيئي التلوث اثراحصاء
العراق

2014هللا عبد محمد ايمانعباس ناصر نعيم علي عالي دبلوم551

حسب الزراعية لالراضي االحصائي التصنيفاحصاء
الخضر محاصيل لبعض االنتاج وكمية المساحة

العراق محافظات في

2014جابر غالب اسماءمحمد الودود عبد محمد عالي دبلوم552

تخطيط في الكسرية الخطية البرمجة استعمالاحصاء
الدورة لمصفى االنتاج

2014حسن سلمان ضويةعزت عالء اوس ماجستير553

الجانب على المؤثرة العوامل بعض تحليلاحصاء
العراق في التعليمي

2014عباس مهدي تهانيعبيد محمد علي عالي دبلوم554

القياسات لبيانات وتصنيفي  تمييزي انموذج بناءاحصاء
التباين لمصفوفة مختلفة تراكيب بوجود المكررة

السكري داء لمرضى المشترك

2014رشيد حسين ظافرموسى عباس مؤمن ماجستير555

خدمات في الضبابية االنتظار صفوف توظيفاحصاء
العراقية االفتراضية المكتبة

2014رضا منفي صباحعلي جليل حسين ماجستير556
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االبتدائي والحل المبسطة الطريقة بين مقارنةاحصاء
لمسالة االجمالي بالتخطيط المتعلق الجيني
الكيمياوية االسمدة معمل في الخطية البرمجة

القائم في

2014خضر  الجبار عبدمهنا هللا عبد الجبار عبد ماجستير557

وجود حالة في االقتران انموذج معلمات تقديراحصاء
عملي تطبيق مع شاذة خاليا

2014مهدي ابراهيم دجلةعبد رزاق احمد ماجستير558

في واالستكشافية المعلمية االختبارات بعضاحصاء
االنحدار انموذج في التجانس عدم مشكلة تحديد

المتعدد الخطي

2014حسن مهدي محمودفرحان حميد عقيل ماجستير559

والبدائل الصغرى المربعات بواقي مشاكل دراسةاحصاء
لنماذج التشخيص اختبارات بعض في المتاحة
الخطي االنحدار

2014االلوسي ثابت سلمىالغفور عبد عادل شهد ماجستير560

الترتيبي اللوجستك االنحدار انموذج استخداماحصاء
في الجنينية بالتشوهات االصابة احتمال لتقدير
بغداد مدينة

2014المشهداني عباس نزيهكاظم فاخر حسين ماجستير561

لمرض معلمي وال معلمي بقاء انموذجي بناءاحصاء
بغداد في التدرن

2014الشمرتي نور سعد حامدالساعدي نعمة جليل حسنين ماجستير562

الالخطية الذاتي االنحدار نماذج بعض تحليلاحصاء
للرتب التباين تجانس بعدم المشروطة المعممة

عملي تطبيق مع الدنيا

2014الرزاق عبد اللطيف عبد كنعانغولي القره حمزة كامل امير ماجستير563

على العوائد نسبة لتعظيم رياضي انموذج بناءاحصاء
الخطية الكسرية البرمجة باستعمال التكاليف
الخفيفة للصناعات العامة الشركة في الصحيحة

2014بخيت خضر الجبار عبدحسين الباري عبد فاطمة ماجستير564

الوطني الدم مصرف مخزون على السيطرةاحصاء
الهندسية البرمجة باستعمال العراقي

2014نور سعد حامدسلمان شاكر منى ماجستير565

في وتطبيقيه المختلط الخطي االنحدار نماذج بناءاحصاء
البيئي المجال

2014حمود يوسف منافعلي اصغر الحسين عبد مريم ماجستير566

االستبدال مرات وعدد للعاملين االمثل العدد تحديداحصاء
الشركة في االنتظار صفوف نظرية باستعمال

الجلدية للصناعات العامة

2014عبود هادي صباحالحسين عبد علي ماجستير567

االهداف متعدد االحتمالي االجمالي االنتاج تخطيطاحصاء
العامة المنصور شركة في عملي تطبيق مع

2014جواد باقر ليمعةجيتر شنيشل عالء ماجستير568

الوطني الدم مصرف مخزون على السيطرةاحصاء
الهندسية البرمجة باستعمال

2014الشمرتي نور سعد حلمدسلمان شاكر منى ماجستير569

نسب لتحليل الحيزي االنحدار نماذج استعمالاحصاء
م2012 للعام العراق اقضية في الفقر

2014علي المحسن عبد عمرهادي قاسم سوسن ماجستير570
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المتغيرات في االخطاء نماذج مقارنة دراسةاحصاء
المعلمية وشبه المعلمية

2014حسن فاضل رعدرشيد كامل رجاء ماجستير571

المشروطة الذاتي االنحدار نماذج بعض استخداماحصاء
اليومي االغالق بسعر التباين تجانس عدم بوجود
المالية لالوراق العراق سوق لؤشر

2014محمد احمد فراسشامار احمد ماجستير572

البيانات انموذج في المفقودة القيم تقديراحصاء
عملي تطبيق مع المزدوجة

2015عبودي حازم عمادالرزاق عبد صالح علي ماجستير573

القوى لتخطيط دينامكيكي نظام انموذج بناءاحصاء
عملي تطبيق مع العاملة

2015حسن سلمان ضويةخضير علي حسين ماجستير574

لحل المركبة المتناغم البحث خوارزمية استعمالاحصاء
عملي تطبيق مع التربيعية التخصيص مسالة

2015كاظم المنعم عبدالستار عبد حسن ماجستير575

في للمركبات ضبابي تدفق اقصى مشكلة حلاحصاء
الخطية البرمجة باستعمال الديوانية مدينة

الضبابية

2015خلف سعد وقاصالرماحي محمد حسين علي ماجستير576

الضبابي الخطي المبيعات رجل انموذج استعمالاحصاء
النقل آلية وتقنين تسريع في االهداف متعدد

الحبوب لتصنيع العامة الشركة في المستعملة

2015بخيت خضر الجبار عبدفياض حمدان علي ماجستير577

للبيانات المختلط بواسون انحدار انموذج استعمالاحصاء
االغنام دم صفات تحليل في المستمرة الطولية

2014احمد حسن ايمانجبر زحام حيدر ماجستير578

انموذج باستعمال االنترنت استخدام امثليةاحصاء
الضبابية للبيانات المتعدد التخصيص

2014جواد باقر لميعةالزبيدي حسن فليح زينب ماجستير579

المستهلك السعار القياسي بالرقم التنبؤاحصاء
الموسمية التحليل طرائق بعض باستعمال
العراق في الزمنية للسالسل

2014علي محمد لمياءناظم محمد ازهر طه ماجستير580

غير الزمنية للسالسل الطيف كثافة دوال مقارنةاحصاء
تطبيق مع متساوية غير عينات لحجوم المستقرة

عملي

2015جواد باقر لميعةكاطع حنش احالم دكتوراه581

بوكس ونماذج الضبابية المجموعات استعمالاحصاء
نسب ببعض للتنبؤ الزمنية السالسل جينكنزفي

بغداد لمدينة الشرب مياه في التلوث

2014احمد احالمسلمان عدنان سيف ماجستير582

زمن لتقليل الشبكي التحليل اسلوب استعمالاحصاء
فاو- بصرة حديد سكة خط مشروع انجاز

2015عباس ضاري خالدشعيب صالح مجدي ماجستير583

1997الجنابي حسن سلمان ضويةالرحمن عبد رشيد ربىاالحتمالية بيرت لشبكات وتطبيقية نظرية دراسةاحصاء ماجستير584

في الحياة جداول بناء في انموذج افضل اختياراحصاء
العراق

2015القزاز نبيل قتيبةالشمري محمد جاسم الفقار ذو ماجستير585
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لالسرة الصحية الحالة على المعيشية االحوال اثراحصاء
العراقية

2015العالق محسن مهدياليساري عذاب حسين عالي دبلوم586

جذر الختيار البديلة والطرائق التقليدية الطرائقاحصاء
دراسة/  الزمنية السلسلة الستقرارية الوحدة
مقارنة

2015المشهداني عباس نزيهالزيدي ناصر خضر كوثر دكتوراه587

وفيات على لالمهات التعليمي المستوى تاثيراحصاء
احصائية تحليلية دراسة/  االطفال

2015يعقوب علي بشرىسهيل مزهر ماهر عالي دبلوم588

احصاء 589

لدراسة اللوجستي االنحدار انموذج استعمالاحصاء
بغداد محافظة في الشباب عند البطالة ظاهرة

2015البكري صالح الرضا عبد ربابالرضا عبد يحيى علي عالي دبلوم590

مع العراق في السكري مرضى باعداد التنبؤاحصاء
اسبابه اهم لتحليل دراسة

2015البدري فاروق فاتنرحمه حسن حيدر عالي دبلوم591

المشمولة االسر بعدد للتنبؤ انموذج افضل اختياراحصاء
العراق في االجتماعية الحماية شبكة باعانات

2015فائز الهادي عبد نبيلةعباس احمد زينب عالي دبلوم592

العراق محافظات في التمور النتاج احصائي تحليلاحصاء
2013/ 2002 للمدة

2015الراوي غالب اسماءالعتابي خزعل جالل مريم عالي دبلوم593

في الضبابية مشكلة لحل خطية برمجة انوذج بناءاحصاء
الدورة مصفى

2014الرزاق عبد صادق محمدعمانؤيل فؤاد راني ماجستير594

االنقطاع مع الطولية للبيانات االنحدار نماذج تقديراحصاء
الطبي المجال في وتطبيقها االستجابة في

2015رشيد حسين ظافرصادق جعفر نازك دكتوراه595

للتنبؤ الزمنية السالسل طرق بعض استعمالاحصاء
العراق في بالوالدات

2015الصرف جواد مصطفى نزارالعوادي جاسم هللا عبد حيدر عالي دبلوم596

الخصوصي التعليم انتشار لظاهرة احصائي تحليلاحصاء
التربوية بغداد محافظة مؤسسات في

2015خمو يوسف خلودحسين رؤوف تمارة عالي دبلوم597

لالدارة النمل مستعمرة خوارزمية استعمالاحصاء
حديثة سد في المثلى

2015حسن طاهر فارسسعيد صادق اماني ماجستير598

توزيع لتقييم الجغرافية المعلومات نظم استعمالاحصاء
تحليلية دراسة/  بغداد مدينة مدارس

2015جاسم محمدعبود فارس نور عالي دبلوم599

المتعدد اللوجستي االنحدار انموذج معلمات تقديراحصاء
مع الخطي والتعدد الفصل مشكلة وجود حالة في

الطبي المجال في عملي تطبيق

2015عبودي حازم عمادالزركاني شمال حبيب اياد ماجستير600

المعولية ودالة المعلمات تقدير طرائق مقارنةاحصاء
تطبيق مع معلمات االربع ذو LAMBDA لتوزيع
عملي

2015الدوري فدعم عريبي انتصارداود الجبار عبد لمياء ماجستير601
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معلمات تقدير في المسبقة المعلومات توظيفاحصاء
2012-2007 للسنتين العراق في االنفاق انموذج

2015جاسم ابراهيم اخالصصادق طارق حسين عالي دبلوم602

في العنقودي التحليل خوارزميات بعض مقارنةاحصاء
تطبيقي واقع مع  (DATE MINING ) البيانات تنقيب

2015نايف نبيل قتيبةايوب خلف الدين محي ماجستير603

لالسرة الصحية الحالة على المعيشية االحوال اثراحصاء
العراقية

2015العالق محسن مهدياليساري عذاب حسين مهند عالي دبلوم604

االراضي تصنيف في التمييزية الدوال استعمالاحصاء
المالية االحتياجات كمية حسب الزراعية

2013العالق محسن مهديندة عواد سهير عالي دبلوم605

شبه التقليدية الطرائق وبعض بيز طريقة مقدراتاحصاء
ظل في اللوجستي االنحدار دالة لتقدير المعلمية
المفقودة البيانات

2015نايف نبيل قتيبةالخفاجي جيجان علي محمد علي ماجستير606

) انموذج باستعمال الزمنية السالسل يقيم التنبؤاحصاء

ARMAX) الحرارة درجات على عملي تطبيق مع
بغداد مدينة في العظمى

2015محمد احمد فراسفخري علي مصطفى ماجستير607

مدينة مدارس طلبة تسرب في المؤثرة العواملاحصاء
احصائية دراسة/  بغداد

2015محمد علي لقاءحميد كاظم ياسر عالي دبلوم608

الهجينة االنظمة معولية دالة مقدرات مقارنةاحصاء
الطرائق بعض باستخدام والمحسنة

2014النقاش الحميد عبد افتخاررحيم كريم حيدر ماجستير609

التمهيدية المعلمة تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء
الدوال في وتوظيفها المتغيرات متعدد اللب لدوال

عملي تطبيق مع التمييزية

2015العلوي محمد علي لقاءجاسم شامل سكينة ماجستير610

دونت اختبار باستعمال للتعيشة تام تصميماحصاء
/ االخرى المتعددة المقارنات اختبارات مع المعدل

عملي تطبيق مع مقارن بحث

2015المشهداني خلف علوان كمالكريم سهير ماجستير611

المصنفة للبيانات راش انموذج تقدير طرائقاحصاء
عملي تطبيق مع القياسات متعددة

2016العزاوي مهدي ابراهيم وضاح دكتوراه612

اللوجستي االنحدار انموذج لتقدير تطبيقية دراسةاحصاء
الكوت مدينة في الزوجية الحياة استمرار على

2015علي محمد قاسمالسراي كاظم الرضا عبد احمد عالي دبلوم613

عملي تطبيق مع الضبابية للبيانات التباين تحليلاحصاء
الطبي الجانب في

2015محمد جاسم محمدالشمري رحيم مكي عمر ماجستير614

لتقدير Mellin وتحويالتBayes  أسلوب أستعمالاحصاء
بيانات وجود حالة في اإلتاحية و المعولية دالتي
عملي تطبيق مع ضبابية

2015عبودي حازم عمادالمشهدانــــي هـرمـوش كامــل عــذراء ماجستير615

(( التطبيق مع االستجابة لمتغير أسي بتوزيعاحصاء

2^n(( العاملية التجارب تحليل
2015خلف علوان كماليوسف رعد رؤده ماجستير616
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اللوجستي االنحدار أنموذج لتقدير تطبيقية دراسهاحصاء
الكوت مدينة في الزوجية الحياة استمرار على

2015علي محمد قاسمالسراي كاظم احمدعبدالرضا عالي دبلوم617

العشوائي الخطأ لحدود الطبيعي غير التوزيع اثراحصاء
مع ARMA-GARCH نماذج بعض معلمات تقدير في

تطبيق

2015الموسوي خضير كاظم جوادياسين علي دكتوراه618

المنافذ لتقويم العصبية الشبكات استعمالاحصاء
دخول عملية لتسريع العراقية الكمركية الحدودية
البضائع

2015البدري صالح فاروق فاتنمحمود شاكر معمر      ماجستير619

ومقدرات العظمى االنتروبي مقدرات مقارنةاحصاء
ألنموذج األخرى المقدرات بعض مع ليوفين
الخطي التعدد مشكلة بوجود الخطي االنحدار
عملي تطبيق مع التام شبه

2015كمال إسماعيل غفرانبلعوط حران حامد ماجستير620

مسح بإستعمال الرضع االطفال لوفيات نموذج بناءاحصاء
لعام العراق في الفقر وخارطة االمهات الوفيات

2012

2015أبوالشعير جواد محمودمحمد أحمد فوز ماجستير621

الفرد دخل لمعدل احتمالي توزيع أفضل اختياراحصاء
العراق في

2015هللا عبد محمد إيمانجاسم سعد زهراء ماجستير622

ذات النقل مشكلة لحل العائمة النقطة طريقةاحصاء
مع الحديثة الطرق مع ومقارنتها االضافية القيود
عملي تطبيق

2015البدري صالح فاروق فاتنعدنان امير لؤي ماجستير623

الفرد دخل لمعدل احتمالي توزيع افضل اختياراحصاء
العراق في

2015المشهداني هللا عبد محمد ايمانمحمود البو جاسم سعد زهراء ماجستير624

ذات النقل مشكلة لحل العائمة النقطة طريقةاحصاء
مع الحديثة الطرق مع ومقارنتها االضافية القيود
عملي تطبيق

2015البدري صالح فاروق فاتنعدنان امير لؤي ماجستير625

نماذج حل في انجل المهجنة الخوارزمية استعمالاحصاء
الحديد للسكك العامة الشركة في الظهر حقبة

2015جابر شمخي عدنانالزبيدي هادي حسن ايمان ماجستير626

2015حسن سلمان ضويةهللا نصر نعمة وهاب مهديعملي تطبيق مع الموزون باريتو-  اسي توزيع بناءاحصاء دكتوراه627

محصول بغلة للتنبؤ الزمنية السالسل استعمالاحصاء
واسط محافظة في الصفراء الذرة

2015هللا عبد نجم اسماءالرضا عبد المنعم عبد حسنين محمد عالي دبلوم628

احصاء 629

المصنفة للبيانات راش انموذج تقدير طرائقاحصاء
عملي تطبيق مع القياسات متعددة

2016العزاوي مهدي ابراهيم دجلةالمناصير ابراهيم صبري وضاح دكتوراه630

خارطة على باالعتماد العراق في الخصوبة واقعاحصاء
2013 لسنة االمهات ووفيات الفقر

2016هللا عبد كريم ابتسامجاسم نصيف بشرى عالي دبلوم631

2018, فبراير 26 Page 42 of 53



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

العامة العراق موازنة على النفط اسعار نغير تاثيراحصاء
( 2014- 2003) للفترة

2016حسن طاهر فارساحمد محمد شيماء عالي دبلوم632

في وتاثيره العراق في المراة تعليم مستوىاحصاء
االطفال امراض

2016هللا عبد نجم اسماءالطائي محمد فرحان صبيح علي عالي دبلوم633

المعادالت منظومة لتقدير بيز اسلوب استعمالاحصاء
مع ثنائيا مصنف الداخلي المتغير حالة في االنية
عملي تطبيق

2016الدوري صادق محمدزعالن االمام عبد ريسان دكتوراه634

الخزين على السيطرة في الجنينية الخوارزميةاحصاء
( تطبيقي بحث ) المتعدد االنتاجي

2016حمادي كاظم المنعم عبدالستار عبد حكمة  االء ماجستير635

للتنبؤ الزمنية السالسل نماذج بعض استعمالاحصاء
والجنوب الوسط مناطق بعض في الرز بمحصول

العراتق في

2016كمال اسماعيل غفرانالطائي يوسف حسن عدوية عالي دبلوم636

التنبؤ في الجغرافية المعلومات نظم استخداماحصاء
العراق جنوب في الحنطة بمحصول

2016البياتي حسن مهدي محمودشكر سعدون هالء عالي دبلوم637

المركبات تحليل في اللبية الدوال استخداماحصاء
العراق في االجمالي المحلي للناتج الرئيسية
(2011- 1990 ) للسنوات

2015محمد علي لقاءعبود علي امير ماجستير638

والتنبؤ بيانات قاعدة الدارة نظام وبناء تصميماحصاء
باستعمال الرشيد مصرف في المتقاعدين باعداد

ماركوف سالسل

2015حسن سلمان ضويةعودة سديرفاضل ماجستير639

المراحل متعددة المعلمية شبه البقاء دالة تحليلاحصاء
بالعقم للمصابين

2016البياتي محمود/  الناصر حمزة المجيد عبدباجالن مراد بك كولمراد عباس دكتوراه640

/ التحويلية الصناعات لبعض االنتاج دالة تقديراحصاء

تطبيقية دراسة
2016جمعة احمد احالمابراهيم خليل براء ماجستير641

2016سلمان ضويةهللا نصر نعمة وهاب مهديعملي تطبيق مع/  الموزون باريتو ـ اسي توزيع بناءاحصاء دكتوراه642

والواردة الصادرة البريدية الطرود بحركة التنبؤاحصاء
وجينكز بوكس نماذج باستعمال

2016جابر غالب اسماءعنكوش دوين عباس عالي دبلوم643

نماذج حل في انجل المهجنة الخوارزمية استعمالاحصاء
الحديد للسكك العامة الشركة في الظهر حقيبة

2015جابر شمخي عدنانالزبيدي هادي حسن ايمان ماجستير644

ذات النقل مشكلة لحل العائمة النقطة طريقةاحصاء
مع الحديثة الطرق مع ومقارنتها االضافية القيود
عملي تطبيق

2015البدري فاروق فاتنعدنان امير لؤي ماجستير645

العامة العراق موازنة على النفط اسعار تغير تاثيراحصاء
(2014- 2003) للفترة

2016حسن طاهر فارساحمد محمد شيماء عالي دبلوم646
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في وتاثيره العراق في المراة تعليم مستوىاحصاء
االطفال امراض

2016هللا عبد نجم اسماءالطائي محمد فرحان صبيح علي عالي دبلوم647

الطفال الصحية للحالة احصائية مقارنةاحصاء
عام بين سنوات الخمس دون الجنوبية المحافظات

20011و 2006

2016هللا عبد نجم اسماءالقريشي مسلم عيسى حسين عالي دبلوم648

واالنحدار التصنيفية االنحدار اشجار استعمالاحصاء
والمقارنة تجميعي انموذج  تقدير في اللوجستي

عملي تطبيق مع بينهما

2016علي الحسين عبد عمراحمد احمد سهاد دكتوراه649

االنتاج بكمية للتبؤ وجينكنز بوكس نماذج استعمالاحصاء
محافظة في والحيوانية النباتية المنتجات لبعض
بغداد

2016هللا عبد محمد ايمانالسهيل الرحمن عبد علي رباب عالي دبلوم650

المحاصيل بعض انتاج على المؤثرة العواملاحصاء
العراق في الحقلية

2016فدعم عريبي انتصارالكريم عبد كمال نور عالي دبلوم651

قيود ظل في النقل لمشكلة رياضي نموذج بناءاحصاء
عملي تطبيق مع الطلب ديناميكية

2016بخيت خضر الجبار عبدهاشم قاسم زهراء ماجستير652

مع المصنفة للبيانات مختلطة نماذج تقديراحصاء
العملي التطبيق

2016الطائي عباس ضاري خالدمحمد الحافظ عبد ايناس دكتوراه653

قيم تحليل في االحصائية التنبؤ اساليب استعمالاحصاء
النفطية الصادرات

2016نايف نبيل قتيبةشوكت نضال لينا عالي دبلوم654

االجمالي التخطيط لتجزئة رياضي نموذج بناءاحصاء
(DISAGGREGATE)

2016بخيت خضر الجبار عبدعباس سالم وعود ماجستير655

QUASI لتوزيع المخاطرة دالة تقدير طرائقاحصاء

LINDELY عملي تطبيق مع مقارن بحث
2016جاسم هادي صباحصالح علوان احمد ماجستير656

عدم الختبارات والالمعلمية المعلمية الطرائقاحصاء
عملي تطبيق مع التباين تجانس

2015حسن مهدي محمودالوائلي صادق هادي عالء ماجستير657

محافظات بين البطالة واقع عن احصائية دراسةاحصاء
العراق

2016حسين محمد سجىعزت ناجي محمد اثير عالي دبلوم658

لبيانات وفقا االطفال لفقر االحصائي التحليلاحصاء
لسنة لالسرة واالقتصادي االجتماعي المسح

2012

2016كاظم عواد ضياءصاحب محمد قاسم عالي دبلوم659

واختيار تقدير في المعلمية شبه الطرائق بعضاحصاء
الواحد المؤشر النموذج المتغير

2016شهاب يوسف منافشهاب صالح عزيز طارق دكتوراه660

عدم الختبارات والالمعلمية المعلمية الطرقاحصاء
عملي تطبيق مع التباين تجانس

2015البياتي حسن مهدي محمودالوائلي صادق هادي عال ماجستير661
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مع الحصينة البيزية المقدرات بعض مقارنةاحصاء
تطبيق مع GARCH (101) النموذج اخرى مقدرات
عملي

2016الصرف جواد مصطفى نزارعنبر هللا عبد جنان دكتوراه662

في المستهلك السعار القياسية باالرقام التنبؤاحصاء
العراق

2016العزاوي احمد ذياب احمدعطا مصطفى غادة دكتوراه663

والواردة الصادرة البريدية الطرود بحركة التنبؤاحصاء
وجينكنز بوكس نماذج باستعمال

2016جابر غالب اسماءعنكوش دوين عباس عالي دبلوم664

قيم تحليل في االحصائية التنبؤ اساليب استعمالاحصاء
النفطية الصادرات

2016نايف نبيل قتيبةشوكت نضال لينا عالي دبلوم665

االنموذج تقدير طرائق لبعض مقارنة دراسةاحصاء
( PANEL - DATA ) بـ الخاصة المكاني الديناميكي

عملي تطبيق مع

2016الشمرتي نور سعد حامدالتميمي مجيد شهيد علي سهاد عالي دبلوم666

الخزين على السيطرة في الجينية الخوارزميةاحصاء
المتعدد االنتاجي

2016حمادي كاظم المنعم عبدالبياتي الستار عبد حكمة االء ماجستير667

خارطة على باالعتماد العراق في الخصوبة واقعاحصاء
2013 لسنة االمهات ووفيات الفقر

2016هللا عبد كريم ابتسامجاسم نصيف بشرى عالي دبلوم668

/ البشرية الموارد لتنمية التعليم في االستثمار اثراحصاء

المالية وزارة في تطبيقية دراسة
2013حميد علي محمد لمياءالجبار عبد الستار عبد عبير عالي دبلوم669

شبكات تحليل في الضبابي الحرج المسار تطبيقاحصاء
السكني التاجيات مجمع لمشروع االعمال

2016خلف محمد يوسفناصر محمد السادة عبد ماجستير670

تحليل في المخفية ماركوف سالسل استخداماحصاء
الحيوية البيانات

2016راهي خلف الرحيم عبدديوان سمير حسين اسماء دكتوراه671

نماذج حل في انجل المهجنة الخوارزمية استعمالاحصاء
الحديد للسكك العامة الشركة في الظهر حقيبة

2015جابر شمخي عدنانالزبيدي هادي حسن ايمان ماجستير672

انتاج على المؤثرة البيئية للعوامل تحليلية دراسةاحصاء
البصرة محافظة في التمور

2016عباس مهدي تهانيهللا عبد عادل سامر عالي دبلوم673

) االجمالي التخطيط لتجزئة رياضي نموذج بناءاحصاء

disaggregate عملي تطبيق مع
2016بخيت خضر الجبار عبدعباس سالم وعود ماجستير674

محافظات بين البطالة واقع عن احصائية دراسةاحصاء
العراق

2016حسين محمد سجىناجي محمد اثير عالي دبلوم675

Quasi Lindely لتوزيع المخاطرة دالة تقدير طرائقاحصاء

عملي تطبيق مع مقارن بحث
2016جاسم هادي صباحصالح علوان احمد ماجستير676
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مع الحصينة البيزية المقدرات بعض مقارنةاحصاء
تطبيق مع ( GARCH 101 ) النموذج اخرى مقدرات
عملي

2016الصرف جواد مصطفى نزارعنبر هللا عبد جنان دكتوراه677

وغير الهجينة الزمنية السالسل نماذج استخداماحصاء
بغداد لمطار المسافرين باعداد للتنبؤ الهجينة
الدولي

2016العزيز عبد الجبار عبد بثينةالساعدي حسن احمد علي ماجستير678

العوامل متعدد االنحدار انموذج معلمات تقديراتاحصاء
عملي تطبيق مع الثانية الدرجة من الحدود متعدد

2016العزاوي احمد ذياب احمدالسلطاني كاظم الشهيد عبد غيث ماجستير679

تقدير في اخرى طرائق مع االنتروبي استعمالاحصاء
العراق في للسكان العالم كاما توزيع بقاء دالة

2016علي المحسن عبد عمرالعبيدي طارق زيادة رغدة ماجستير680

المنتجة تصنيف في العنقودي التحليل استخداماحصاء
-2005 من للفترة العراق في الشتوية للمحاصيل

2014

2016محمد علي لقاءياسين احمد ايمان عالي دبلوم681

انموذج لتقدير حصين تمهيدي اسلوب افضل تحديداحصاء
عملي تطبيق مع معلمي ال انحدار

2016حسن طاهر فارسمجيد حميد غياث دكتوراه682

نموذج بناء في الالخطية البرمجة استعمالاحصاء
على الخصم قيود وفق االنتاج لتخطيط رياضي
المشتراة الكمية

2016الحارثي راهي خلف الرحيم عبدحميد عالء زينب ماجستير683

المحاصيل بعض انتاج على المؤثرة العواملاحصاء
العراق في الحقلية

2016فدعم عريبي انتصارالكريم عبد كمال نور عالي دبلوم684

العامة الذاتي االنحدار نماذج باستعمال التنبؤاحصاء
( GARCH ) التباين تجانس بعدم المشروطة

عملي تطبيق مع الموسمية

2016حسن طاهر فارسكاظم برهان بريدة ماجستير685

قيود ظل في النقل لمشكلة رياضي أنموذج بناءاحصاء
عملي تطبيق مع الطلب ديناميكية

2016بخيت خضر الجبار عبدهاشم قاسم زهراء ماجستير686

المصنفة للبيانات راش  انموذج تقدير طرائقاحصاء
عملي تطبيق مع القياسات متعددة

2016مهدي ابراهيم دجلةالمناصير ابراهيم صبري وضاح دكتوراه687

المعادالت منظومة لتقدير بيز اسلوب استعمالاحصاء
مع ثنائيا مصنف الداخلي المتغير حالة في االنية
عملي تطبيق

2016الرزاق عبد صادق محمدزعالن االمام عبد ريسان دكتوراه688

هوتلنك ) السيطرة لوحة تصميم في اللبي المقدراحصاء
T2 ) عملي تطبيق مع المنفردة

2016شاهين اسماعيل حمزةالمنعم عبد هادي رسول ماجستير689

باستعمال العراق في االبعاد متعدد الفقر قياساحصاء
(ophi ) اكسفورد مؤشرات

2016الشريف الهادي عبد نبيلةعليوي محسن حمدي ماجستير690
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باستعمال العراق في االبعاد متعدد الفقر قياساحصاء
(ophi ) اكسفورد مؤشرات

2016الشريف الهادي عبد نبيلةعليوي محسن حمدي عالي دبلوم691

باستخدام االوسط الفرات في التمور بانتاج التنبؤاحصاء
الزمنية السالسل

2016صالح الرضا عبد ربابشنان ساهون نعمة دكتوراه692

بيز وشبكات ماركوف سالسل استعمالاحصاء
االعظمية ماء شبكة معولية الحتساب الديناميكية

2016جواد باقر لميعةابراهيم مجبل زينب ماجستير693

والمركبات الحرف انحدار طريقتي استعمالاحصاء
اللوجستك آنموذج معلمات تقدير في  الرئيسية

تطبيق مع الخطي التعدد مشكلة وجود حالة في
عملي

2016عبود نجم سهيلفلوج حسين علي ماجستير694

ظل في هدفي وانموذج ديناميكي انموذج بناءاحصاء
عملي تطبيق مع الضبابية البيئة

2016الرزاق عبد صادق محمدالغني عبد سعد هللا هبة ماجستير695

الهيكلية المعادالت انموذج معلمات تقديراحصاء
عملي تطبيق مع الوساطة متغيرات المتضمن

2016كمال اسماعيل غفرانجاسم سعد بشرى ماجستير696

ليفي عمليات نماذج معالم لتقدير طرائقاحصاء
في مصر اسهم عوائد اسعار في وتوظيفها
والمتحد الشمال

2016حمود يوسف منافموسى جمعة مريم ماجستير697

حالة في االنظمة بعض معولية دالة وتقدير نمذجةاحصاء
مركباتها تماثل عدم

2016العزيز الجادرعبد عبد بثينةجلوب حسن االء ماجستير698

ليفي عمليات نماذج معالم لتقدير طرائقاحصاء
مصرفي اسهم عوائد اسعار في وتوظيفها
والمتحد الشمال

2016حمود يوسف منافموسى جمعة مريم ماجستير699

معلمات تقدير في والتقليدية البيزية الطرائقاحصاء
تطبيق مع المتجانس غير بواسون نماذج بعض
مقارن بحث/  عملي

2016احمد حسن ايمانجعفر صادق آيات ماجستير700

اداء كفاءة تقويم في البيانات مظروف استخداماحصاء
التحليل اسلوب اوزان باعتماد بغداد جامعة كليات

الضبابي الهرمي

2016الشمري نور سعد حامدالكناني حمزة هللا هبة امجد ماجستير701

لتقويم والمحاكاة االنتظار صفوف نظرية استعمالاحصاء
التعليمي اليرموك مستشفى في االداء

2016رضا منفي صباحمحمد مهدي محمد ماجستير702

تقدير في الالمعلمية الطرائق بعض استعمالاحصاء
مع خارجي متغير بوجود الالخطي الذاتي االنحدار
عملي تطبيق

2016محمد احمد فراسحبيب سلمان علي دكتوراه703

للبيانات الالمعلمي االنحدار دالة وتقدير تشخيصاحصاء
فرضيته بعض تحقق عدم حالة في المزدوجة

2016رشيد حسين ظافربدر حسين دريد دكتوراه704
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اداء تحسين في العاملين جدولة استعمالاحصاء
الشهيد مستشفى في بحث/  التمريضية المالكات
بغداد في العام الصدر

2016ماجود حمد هالةحرفش كريم نور ماجستير705

للنموذج المعولية دالة معلمات تقدير طرائق بعضاحصاء
عملي تطبيق مع مركب احتمالي

2016الياسري عباس مهدي تهانيالدريعي الحسين عبد علي مهدي ماجستير706

بوفيات للتنبؤ جنيكنز بوكس انموذجات استعمالاحصاء
للمدة المقدسة كربالء محافظة في المرور حوادث

2015-2010

2017الدين نجم كريم عدنانعكلة جسوم صبا ماجستير707

الميزان في والواردات الصادرات بحجم التنبؤاحصاء
2020 لغاية للعراق التجاريالسلعي

2017صالح فاروق فاتنسالم بشار محمود عالي دبلوم708

بغداد محافظة في المدارس طلبة باعداد التنبؤاحصاء
2024 لغاية

2017عبدهللا نجم اسماءعبداللطيف اسماعيل صهيب عالي دبلوم709

في المؤثرة واالجتماعية االقتصادية العواملاحصاء
العراق في الداخلية الهجرة

2016عبدهللا محمد ايمانعبدالستار توفيق رقية عالي دبلوم710

لتقويم والمحاكاة االنتظار صفوف نظرية استعمالاحصاء
التعليمي اليرموك مستشفى في االداء

2017رضا منفي صباحمحمد مهدي محمد ماجستير711

تقدير في المباشرة غير االساليب استعمالاحصاء
في الحياة جداول وبناء والوفيات الخصوبة معدالت
ميسان محافظة

2017علي محممد لمياءحمادي مجيد حيدر عالي دبلوم712

جدولة في النمل مستعمرة خوارزمية استعمالاحصاء
بدائل وجود مع الوقت بقيود مقيد مشروع
لالنشطة

2017ضاري خالدرحيم هاشم ابتهال ماجستير713

النمو معدالت على المؤثرة العوامل اهم تحديداحصاء
مسح حسب العراق في به والتنبؤ السكاني
2013 لسنة االمهات ووفيات الفقر خارطة

2017الشريف عبدالهادي نبيلةمحمد فوزي هديل عالي دبلوم714

الشمس وزهرة السمسم محصولي بانتاج التنبؤاحصاء
2025-2016 من للفترة

2017حسن مهدي محمودعلي عبدالستار علياء عالي دبلوم715

بيز مقدرات باستعمال االنظمة معولية تقديراحصاء
عملي تطبيق مع المعليمة وشبه الالمعلمية

2017نايف نبيل قتيبةشاكر محمود اسيل دكتوراه716

تطبيق مع الضبابي البيانات تظريف تحليل انموذجاحصاء
عملي

2017ناصر محمد عمركامل باسل رؤى ماجستير717

البيئية العوامل اهم لتحديد احصائية دراسةاحصاء
والريف الحضر بين السكنية الوحدة على المؤثرة

بغداد محافظة في

2016الوكيل عبدالحسين علياحمد نجاح نور عالي دبلوم718
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بمرض االصابة لمسببات االحصائي التحليلاحصاء
العراق في سنوات الخمس دون لالطفال االسهال
2016 لسنة

2017عبدهللا كريم ابتسامعبدالرزاق كاظم رندة عالي دبلوم719

الى المؤدية العوامل الهم احصائية دراسةاحصاء
تواجهها التي وتحديات والمالي االداري الفساد

العراق في العام القطاع في الرقابية مؤسسات

2017عبود نجم سهيلعبد صبيح اختيار عالي دبلوم720

االحوال دراسة في االحصائي التحليل استخداماحصاء
العراق في للنازحين المعيشية

2017جابر غالب اسماءعودة عباس براء عالي دبلوم721

ضبابية ظل في الخزين على السيطرة انموذج بناءاحصاء
عملي تطبيق مع االتنظار وفترة الطلب

2016عبد محمد حامدعبد محمد غسق ماجستير722

وفق الطيف لقدرة الحصينة المقدرات بعضاحصاء
عملي تطبيق مع arma المختلط االنموذج

2017الناصر حمزة عبدالمجيدمحمود طارق سحر دكتوراه723

التحتية البنى واقع دراسة في التحليل استخداماحصاء
2013 لعام العراقية لالسرة

2017عبدهللا كريم ابتسامهاشم علي زهراء عالي دبلوم724

بعض باستعمال اسود صندوق انموذج افضل بناءاحصاء
عملي تطبيق مع المعلمية الطرائق

2016جمعة احمد احالمشعيث رسول انمار ماجستير725

مختلفة لعينات الالمعلمية االختيارات بعض مقارنهاحصاء
عملي تطبيق مع االبعاد

2017مهدي ابراهيم دجلةشاكر محمد شهد ماجستير726

تحديد في النوعية السيطرة اسلوب استخداماحصاء
بغداد في دجلة لنهر الكيميائية الملوثات

2017محمد احمد فراسحمدان عبدالقادر ندى عالي دبلوم727

بكمية التنبؤ في الزمنية السالسل استعمالاحصاء
والمردود بغداد لمحافظة الصلبة النفابات

2015-2005 من للمدة لها االقتصادي

2016فدعم عريبي انتصارمحمد احمد سلمان عالي دبلوم728

للتنبؤ الزمنية السالسل اساليب استعمالاحصاء
2021-2017 للسنوات العراق في الشهري بالتضخم

2017حسن طاهر فارساحمد جعفر خولة عالي دبلوم729

اللوجستي االنحدار انموذج تقدير طرائق بعضاحصاء
في وتطبيقها الطولية البيانات حالة في المشروط
البيئي التلوث

2017فدعم عريبي انتصارعيسى خليل يوسف ماجستير730

احصاء 731

2016حسين محمد سجىعبيد كاظم حالالعنقودية للبيانات الالمعلمية الدالة تقديراحصاء دكتوراه732

في والطماطة البطاطا محصولي بانتاج التنبؤاحصاء
الزمنية السالسل باستعمال العراق

2017عبدالرحمن احمد سعدامين محمد زينب عالي دبلوم733

نماذج لحل الطيور سرب خوارزمية استعمالاحصاء
عملي تطبيق مع االنتظار صفوف

2017رضا منفي صباحابراهيم عالوي انسام ماجستير734
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الزواج على المؤثرة للعوامل االحصائي التحليلاحصاء
2012 لعام وريف- حضر العراق في المبكر

2017عبدالوهاب اسماعيل بيداءاحمد عبد سفاح زينب عالي دبلوم735

الشركة ميزانية قيود ظل في النقل مشكلة حلاحصاء
عملي تطبيق مع

2017ابراهيم خليل سميرةحمادة عباس عفراء ماجستير736

بالدخل التنبؤ في الزمنية السالسل استعمالاحصاء
2014-1968 الفترة بدراسة العراق في القومي

2017عبدالرحمن احمد سعدمجيد فتاح عمر عالي دبلوم737

النوذج حساسية لتحليل mehar طريقة استعمالاحصاء
عملي تطبيق مع الضبابي الخطي

2017عبدالرزاق صادق محمدحمدي منذر اسراء ماجستير738

بعض باستعمال اسود صندوق انموذج افضل بناءاحصاء
عملي تطبيق مع المعلمية الطرائق

2016جمعة احمد احالمالعقابي شعيث رسول انمار ماجستير739

االحوال دراسة في االحصائي التحليل استخداماحصاء
العراق في للنازحين المعيشية

2017جابر غالب اسماءعودة عباس براء عالي دبلوم740

بيز مقدرات باستعمال االنظمة معولية تقديراتاحصاء
المعلمية وشبه الالمعلمية

2016نايف نبيل قتيبةشاكر محمود اسيل دكتوراه741

للبيانات الالمعلمي االنحدار دالة وتقدير تشخيصاحصاء
فرضياته بعض تحقق عدم حالة في المزدوجه

2016رشيد حسين ظافربدر حسين دريد دكتوراه742

الحياة جداول وبناء الحية الوالدات باعداد التنبؤاحصاء
ديالى لمحافظة

2017كمال اسماعيل غفرانصالح مهدي عباس عالي دبلوم743

اسباب اهم لدراسة االحصائي التحليل استعمالاحصاء
العراقية االهوار لمناطق التلوث

2017علي عبدالمحسن عمرعطية حسن حوراء عالي دبلوم744

الحوكمة في العمل جاهزية على المؤثرة العواملاحصاء
2015 العراق في المعلومات تكنلوجيا االلكترونية

2017صالح عبدالرضا ربابمحمد كريم حسن عالي دبلوم745

انتاجية تقدير في العاملية التجربة تحليالت توظيفاحصاء
الزراعية الخضراء البيوت في الباذنجان محصول

2017الخالدي كاظم عوادعباس عماد حمزة ماجستير746

االنحدار انموذج تقدير في الفروق تقنية استعمالاحصاء
الخطي التعدد مشكلة ظل في المعلمي شبه
عملي تطبيق مع التام شبه

2017حسين محمد سجىحسن حميد ارشد ماجستير747

تجربة تصميم في التغاير تحليل استخداماحصاء
عملي تطبيق مع المنشقة القطاعات

2017خلف علوان كمالكامل فراس سيماء ماجستير748

في النجاح نسب عن تحليلية احصائية دراسةاحصاء
بعض في المتوسطة للدراسة العامة االمتحانات
من الشيعي الوقف لديوان التابعة المدارس
2016-2006 من بغداد محافظة

2017حسين محمد سجىحسين عبد كردي حسام عالي دبلوم749
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العراق في المعاقين لواقع االحصائي التحليلاحصاء
الفقر خارطة بيانات على باالعتماد 2013 لسنة
االمهات ووفيات

2017عبدهللا محمد ايمانعباس خضير هديل عالي دبلوم750

المشوهة للوالدات اللوجستي االحدار انموذج بناءاحصاء
العراق في

2017كمال اسماعيل غفرانكاظم جواد زينب عالي دبلوم751

االراضي لتدهور االقتصادية التكاليف تقديراحصاء
كسلعة الحنطة محصول عبر العراق في الزراعية

2012-2005 للمدة استرتيجية

2017نايف نبيل قتيبةاحمد ابراهيم اريج عالي دبلوم752

باستخدام النفطية الرقع على الحروب الغام تاثيراحصاء
محافظة- حالة دراسة/ الجغرافية المعلومات نظم

البصرة

2017محمد جاسم محمدالرحمن عبد يوسف دعاء عالي دبلوم753

بعض بين المرورية الحوادث عن احصائية دراسةاحصاء
2015 لعام العراق محافظات

2017عبدهللا نجم اسماءمهدي باسل سمر عالي دبلوم754

توزيع دمج من الناتج للتوزيع الفشل دوال تقريراحصاء
احرى توزيعات مع ليندلي بواسون

2016عبودي حازم عمادعيمة بندر علي دكتوراه755

بكمية التنبؤ في الزمنية السالسل استعمالاحصاء
والمردود بغداد لمحافظة الصلبة النفايات

2015-2006 للمدة لها االقتصادي

2016فدعم عريبي انتصارمحمد احمد سلمان عالي دبلوم756

باستيراد للتنبؤ االحصائية الطرائق بين المقارنةاحصاء
العراق في الغذائية المواد بعض

2017عبود نجم سهيلزكي محمد هديل عالي دبلوم757

تكوين على المؤثرة للعوامل االحصائي التحليلاحصاء
والريف الحضر في االسرة دخل

2017العاني حسن ايمانعبدالحسن محمد زهراء عالي دبلوم758

مع الحصين (Gold feld Quandt) اختبار بين مقارنةاحصاء
التباين تجانس عدم عن للكشف اخرى اختبارات
الشاذة القيم بوجود

2016البياتي حسن مهدي محمودعلوان بهاء ايالف ماجستير759

باستعمال الضبابي االجمالي االنتاج تخطيطاحصاء
عملي تطبيق مع الضبابية الهدفية البرمجة

2017بخيت خضر عبدالجباركامل ضاري رشا ماجستير760

النماذج تحليل في البوتستراب اسلوب استخداماحصاء
بينهما والمقارنة المعلمية شبه و المعلمية

2017الســـبـــاح الــــرضـــا عــبـــد شــروقعــــــمــــــــران عـــــــبــــــاس نــــــــور ماجستير761

بإنتاج للتنبؤ االحصائية االساليب بعض استعمالاحصاء
(2016 – 2025) للمدة العراق في الشلب محصول

2017احـــــمد ذيـاب احـــــمدجاسم محمود عبير عالي دبلوم762

للطلبة المميزة للخصائص تحليلة دراسةاحصاء
بغداد محافظة في الموهوبين

2017محمد علي لقاءمسلم المجيد عبد عالي دبلوم763

الزواج على المؤثرة للعوامل االحصائي التحليلاحصاء
2012 لعام ( ريف-حضر) العراق في المبكر

2017عبدالوهاب اسماعيل بيداءاحمد عبد سفاح زينب عالي دبلوم764
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الهيكلية المعادالت انموذج معلمات تقديراحصاء
عملي تطبيق مع الوساطة متغيرات المتضمن

2017كمال اسماعيل غفرانجاسم سعد بشرى ماجستير765

نماذج لحل الطيور سرب خوارزمية استعمالاحصاء
عملي تطبيق مع االنتظار صفوف

2017رضا منفي صباحابراهيم عالوي انسام ماجستير766

اهم تحديد في النوعية السيطرة اسلوب استخداماحصاء
بغداد مدينة في دجلة لنهر اليميائية الملوثات

2017محمد احمد فراسحمدان عبدالقادر ندى عالي دبلوم767

بغداد محافظة في المدارس طبة باعداد التنبؤاحصاء
2024 لغاية

2017عبدهللا نجم اسماءعبداللطيف اسماعيل صهيب عالي دبلوم768

تكوين على المؤثرة للعوامل االحصائي التحليلاحصاء
والريف الحضر في االسرة دخل

2017العاني حسن ايمانعبدالحسن محمد زهراء عالي دبلوم769

سقوط لمعدالت االفضل التوزيع معالم تقديراحصاء
التوزيعات باستعمال العراق في االمطار

المختلفة االحصائية

2017الوكيل عبدالحسين عليهادي صالح نبا ماجستير770

باستعمال الكسرية الضيابي النقل مشكلة حلاحصاء
عملي تطبيق مع المبسطة الثنائية الطريقة

2017صالح فاروق فاتنمحمود يوسف مينا ماجستير771

المقدرات باستخدام االنتظار صفوف نموذج بناءاحصاء
بغداد مستشفى/ الباطنية لقسم الحصينة
التعليمي

2016عاشور عبدالحميد مرواناحمد حامد حسنين ماجستير772

انحدار انموذج معلمات تقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء
عملي تطبيق مع الجزئي الهرمي بواسون

2017محمد علي محمد لمياءجواد حسين ايثار ماجستير773

اسلوب مع الحصينة التقدير طرائق بعض مقارنةاحصاء
تطبيق مع اللوجستي االنحدار دالة تقدير في بيز

عملي

2017احمد حسن ايمانشهاب حامد ضمياء ماجستير774

واالنحدار االصطناعية العصبية الشبكات مقارنةاحصاء
الذري االشعاع جرعات تقدير في الالمعلمي

2017علي محمد لمياءخلف اسماعيل كاظم ماجستير775

تطبيق مع بواسون لتوزيع المعولية دالة تقديراتاحصاء
عملي

2017حبيب حسن عبدالحسينباقر محمد زينب ماجستير776

االنحدار نماذج في القانوني االرتباط دراسةاحصاء
تطبيقية دراسة والالخطي الخطي

2017سعيد عبدالرضا شروقحسن فالح االء ماجستير777

لنموذج الجزائية الحصينة المقدرات استعمالاحصاء
االبعاد مشكلتي وجود ظل في الخطي االنحدار
عملي تطبيق مع الشاذة والقيم

2017عبودي حازم عمادالسراي يوسف حميد علي دكتوراه778
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احصاء
النظام نموذج معلمات تقدير طرائق مقارنة
GM(1,1) واحد بمتغير و األولى الرتبة من الرمادي

عملي تطبيق مع

2017محمد احمد فراسعلي محمد سليم نور ماجستير779

الرقابة ديوان في الرقابية للهيئات االمثل التوزيعاحصاء
التخصيص أنموذج باستخدام االتحادي المالية
العام

2017حمادي كاظم المنعم عبدشنيشل خزعل شيماء ماجستير780

وجود حالة في االنحدار أنموذج تقدير طرائق بعضاحصاء
( عملي تطبيق مع ) الشرطي التباين تجانس عدم

2017اآللوسي ذاكر ثابت سلمىالزبيدي علي محمد حسين علي ماجستير781

تحليل في زمنياً الموزعة المتغيرات استخداماحصاء
(1995-2014) للمدة العراق في االستهالكي االنفاق

2017الدين نجم كريم عدنانالمسافري فاضل فالح اسراء ماجستير782

تطبيق مع المركب بواسون توزيع تقديرمعلماتاحصاء
عملي

2017فـدعـم عريـبـي انـتـصـارمحمد اياد نور ماجستير783

تحليل في الضبابية الطرائق بعض استعمالاحصاء
العراق في الريفية الفقرللمناطق

2017الشعير ابو جواد محمودهللا سعد الباسط عبد مروة ماجستير784

المميزة الدالة بأسلوب التصنيف عملية مقارنةاحصاء
مشكلة بوجود اللوجستي واالنحدار الخطية
تطبيق مع الخطي التعدد

2017البكري صالح الرضا عبد ربابالعزي محمود شاكر محمد ماجستير785

المميزة الدالة بأسلوب التصنيف عملية مقارنةاحصاء
مشكلة بوجود اللوجستي واالنحدار الخطية
تطبيق مع الخطي التعدد

2017البكري صالح الرضا عبد ربابالعزي محمود شاكر محمد ماجستير786

المسوح بيانات في المفقودة القيم معالجةاحصاء
الجزئي الفضاء طرائق بعض باستعمال

2017نايف نبيل قتيبةجاسم رحيم بشرى ماجستير787
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