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 (( والعلمية لالستاذ احمد ذياب احمد مطر العزاوي السيرة الذاتية)) 

                                                                                                                                                         

       مطر العزاوي االسم: احمد ذٌاب احمد   .1

  /197115/6الموالٌد:  .2

                                                                                                                                                                                           الدٌانة: مسلم .3

 17915394813موباٌل:     ahmedthieb@yahoo.commail: -eاالٌمٌل:  .4

 اوالد اربعةالحالة الزوجٌة: متزوج ولدي  .5

 المدارس والكلٌات التً درس فٌها: .6

 1981-1976مدرسة موسى بن نصٌر االبتدائٌة  -

 1984-1981متوسطة بالل الحبشً  -

  1988-1984اعدادٌة السوٌس للبنٌن  -

وحصل  1991 - 1989دخل كلٌة االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرٌة  -

بتقدٌر متوسط وبمعدل  1994 - 1993 على بكلورٌوس علوم احصاء

 .% وبتسلسل الحادي عشر على القسم67.37

ة بغداد التحق بالدراسات العلٌا ماجستٌر احصاء كلٌة االدارة واالقتصاد /جامع -

جامعة  وحصل على ماجستٌر علوم احصاء من كلٌة االدارة واالقتصاد / 2112

  .2115بغداد 

التحق بالدراسات العلٌا دكتوراه احصاء كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد  -

وحصل على دكتوراه علوم احصاء من كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة  2119

  .2113بغداد 

فً مركز الحاسبة / كلٌة االدارة واالقتصاد /  13/11/2111عٌن موظف فً  .7

 .جامعة بغداد

   ./ كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة بغدادفً مركز الحاسبة  الوظٌفة: استاذ جامعً .8

 اللقب العلمً:  .9

   2115/  11/  15مساعد فً حصل على لقب مدرس  -

  2118/  11/  15حصل على لقب مدرس فً  -

mailto:ahmedthieb@yahoo.com
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 2115/  5/  31مساعد فً استاذ حصل على لقب  -

 التخصص الدقٌق: احصاء تطبٌقً       التخصص العام: احصاء       .11

( عام وبحكم 17) عضو هٌئة تدرٌسٌة فً مركز الحاسبة الكثر منموظف وك .11

التدرٌس فً كل االقسام فقد ساهم بتخرٌج العدٌد من طلبة البكلورٌوس والماجستٌر 

   .والدكتوراه ولكل التخصصات

 ( كتب علمٌة:4الف ) .12

 Microsoft Excel 2010  ,2114))تحلٌل البٌانات باستخدام  -

 احمد ذٌاب احمد  و سهٌل نجم عبود

 
 

 2116 ,  (Excel 2010)التطبٌق والتحلٌل للبٌانات باستعمال  -

 احمد ذٌاب احمد  و سهٌل نجم عبود
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 2118(, (SPSS 19))االسالٌب االحصائٌة لتحلٌل البٌانات باستعمال برنامج  -

 احمد ذٌاب احمد  

  
 

 2119((, (EViews 9)تحلٌل البٌانات باستعمال  -

 احمد ذٌاب احمد  و سهٌل نجم عبود
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مجالت علمٌة رصٌنة ومحكمة )منفرد ومشترك( بعضها  ً( بحثا ف31نشر ) .13

 (Scopas) واحد هذه البحوث منشور فً مجلة ,والموضحة فً الملحق اصٌلة

 اودٌسا / جامعة اودٌسا بولٌتكنك فً اوكرانٌا.واالخر فً مجلة 

مشارك فً العدٌد من الندوات داخل العراق وخارجه منها ندوة بصفة عضو  .14

لتوضٌح استمارة تقٌٌم االداء للجامعات والكلٌات العراقٌة فً وزارة التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً واالخرى فً جامعة البصرة.  

فً مشارك فً العدٌد من المؤتمرات داخل العراق وخارجه منها بصفة محاضر  .15

وفً تركٌا /  2117ردن وفً اال 2115 مؤتمر االحصائٌٌن العرب فً مصر

 . 2118انطالٌا 

-2119عضو سابق فً لجنة تقٌم االداء فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  .16

2111 . 

لعدة مرات وعضو  ولجان جرد واعتدالرئٌس وعضو لجان تحقٌقٌة ومشترٌات  .17

 . وغٌرها لجان امتحانٌه علٌا واولٌة

 من لجان الحلقات النقاشٌة )السمنر( لطلبة ماجستٌر فً اإلحصاء. للكثٌرعضوا  .11

المركزٌة فً جامعة بغداد  للعلوم االنسانٌة عضو لجنة اعتماد جودة المختبرات .19

 .والى االن 2117

 .بعضو فً اتحاد اإلحصائٌٌن العر .20

 2117شغلت منصب مدٌر مركز الحاسبة واالنترنت فً رئاسة جامعة دٌالى  .21

ومسؤول البحث والتطوٌر ومسؤول الدراسات والتخطٌط والمتابعة فً كلٌة العلوم 

ومسؤول االنترنت فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد  2118جامعة دٌالى 

ومقرر  2116جامعة بغداد  ومسؤول المخزن فً كلٌة االدارة واالقتصاد / 2111

 .2117الى نهاٌة  2113فً مركز الحاسبة منذ عام 

فً تقٌم اداء الجامعات والكلٌات العراقٌة فً  SPSSاول من استخدم برنامج  .22

 .2111-2119وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

اول من قام بتقٌٌم اداء الجامعات والكلٌات العراقٌة جمٌعا وبٌان ترتٌب كل جامعة   .23

بعد ان كان التقٌٌم ٌقتصر على ثمان كلٌات او اقل  SPSSوكل كلٌة باستخدام برنامج 

 .2111-2119باستخدام التحلٌل الٌدوي 

علً  ( من معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً االستاذ1لدي كتاب شكر ) .24

( من معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً الدكتور 2االدٌب وكتابً شكر )

 .عبدو ذٌاب العجٌلً
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( من رئٌس جهاز االشراف فً وزارة التعلٌم العالً والبحث 1لدي كتاب شكر ) .25

 .العلمً

 ( كتب شكر من رئٌس جامعة بغداد والبصرة ودٌالى9لدي ) .26

 ,عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد /جامعة بغدادد السٌلدي العدٌد من كتب الشكر من  .27

 , وغٌرهم من السادة العمداء.عمٌد كلٌة العلوم / جامعة دٌالىالسٌد و

استاذ محاضر فً العدٌد من الدورات داخل الكلٌة وخارجها ومنها دورة عن  .28

وفً هٌئة النزاهة  2119 فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً SPSSبرنامج 

 لكهرباء.ووزارة ا

بور  قمت بتدرٌس مواد البرمجة )اساسٌات الحاسوب , الوندوز, وورد , اكسل , .29

( ومواد ) االحصاء , الرٌاضٌات المتقدمة,  SPSSماتالب , انترنت ,  بوٌنت ,

 بحوث عملٌات, هٌاكل متقطعة(. 

 محاضر ومناقش ومشرف على طلبة الدراسات العلٌا.  .31

 مقٌم لعدد من البحوث العلمٌة. .31

  . محلل وكاتب برامج .32



4/14/2019 Ahmed Dheyab Ahmed احمد ذیاب احمد - اقتباسات الباحث العلمي من Google

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=St4n48kAAAAJ 1/3

Ahmed Dheyab Ahmed احمد
ذیاب احمد

Statistics,Regression,Reliability,Statistics of
Mathematics,OR

Statistics

السنةعدد مرات االقتباساتعنوان

 EViews-9 تحلیل البیانات باستعمال
احمد ذیاب احمد سھیل نجم عبود

دار الكتب والوثائق ببغداد 888 لسنة 2019 مكتبة الضاد للطباعة والنشر, الرقم …

2019

“The Determination of the Factors Effecting Marriage Delay in Iraqi Society
using Regression Logistic Analysis” "استعمال تحلیل االنحدار اللوجستي لتحدید اھم العوامل

… المؤثرة على 
ابتسام كریم عبد هللا احمد ذیاب احمد, بیداء اسماعیل عبد الوھاب

المؤتمر العلمي الدولي االول العلوم االنسانیة والصرفة رؤیة نحو التعلیم …

2019

اھمیة استعمال تكنولوجیا المعلومات واالحصاء في المؤسسات الحكومیة
احمد ذیاب احمد وبشرى خریبط جاسم

المؤتمر العلمي التخصصي الرابع الكلیة التقنیة/ ھیئة المعاھد الفنیة, 17-1

2018

Comparison of Estimate methods of Multiple Linear regression model with
 auto-correlated when the error distributed with general Logistic

بیداء اسماعیل احمد, احمد ذیاب, عبد هللا, ابتسام كریم, عبد الوھاب
المؤتمر العلمي االول التحاد الجامعات الدولي للھندسة والعلوم التطبیقیة …

2018

استعمال بعض االسالیب االحصائیة لدراسة امراض السرطان في العراق
احمد ذیاب احمد ابتسام كریم عبد هللا, بیداء اسماعیل عبد الوھاب

المؤتمر الدولي العلمي السادس التحاد االحصائیین العرب 1 (الجزء االول), 385-373

2018

المقارنة بین الطرائق الحصینة وطریقة االمكان االعظم المعدلة لتقدیر معلمات انموذج االنحدار الذاتي
محمد عبد الرضا احمد ذیاب احمد

كلیة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصریة

2018

المقارنة بین طرائق تقدیر معلمات انموذج االنحدار الذاتي عندما یتوزع الخطأ العشوائي توزیع لوجستیك
محمد عبد الرضا احمد ذیاب احمد
مجلة التنمیة االداریة والمعلوماتیة

2018

التنبؤ باالرقام القیاسیة السعار المستھلك في العراق
غادة مصطفى عطا احمد ذیاب احمد

المؤتمر العلمي الدولي العاشر / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء

2018

 (SPSS 19) االسالیب االحصائیة لتحلیل البیانات باستعمال برنامج
احمد ذیاب احمد

دار الكتب والوثائق ببغداد 917 لسنة 2018 مكتبة الضاد للطباعة والنشر 1, 121-1

2018

استخدام نماذج بوكس- جینكنز للتنبؤ بانتاج محصول الشلب في العراق للمدة (2025-2016)
عبیر محمود جاسم احمد ذیاب احمد

المؤتمر العلمي االول للتخصصات االحصائیة في الجامعة التقنیة الوسطى

2017

تقدیر معامالت انموذج االنحدار متعدد العوامل - متعدد الحدود من الدرجة الثانیة مع تطبیق عملي
غیث عبد الشھید كاظم احمد ذیاب احمد

مجلة القادسیة للعلوم االداریة واالقتصادیة / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة …

2017

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:statistics
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=St4n48kAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=St4n48kAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
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السنةعدد مرات االقتباساتعنوان

استعمال اختبار Kaplan-Meier الالمعلمي لمقارنة منحنیات البقاء لمرضى سرطان المعدة
بیداء اسماعیل احمد, ذیاب احمد,عبدهللا,ابتسام كریم,عبدالوھاب

المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر /الجمعیة العراقیة للعلوم االحصائیة 2, 9-1

2016

استعمال طریقة البالس الحصینة في تقدیر معلمات أنموذج االنحدار متعدد العوامل – متعدد الحدود من
الدرجة الثانیة

غیث عبد الشھید كاظم احمد ذیاب احمد
مجلة التنمیة االداریة والمعلوماتیة / وزارة التخطیط / المركز الوطني للتطویر …

2016

دراسة لبعض امراض السرطان في محافظات العراق باستعمال التحلیل العنقودي للمدة 2010-2000
صباح منفي رضا احمد ذیاب احمد, سھیل نجم عبود

2016

 Excel 2010 التطبیق والتحلیل للبیانات باستعمال
احمد ذیاب احمد سھیل نجم عبود

دار الكتب والوثائق ببغداد 3217 لسنة 2015 مطبعة الجزیرة 1, 142-1

2016

اختیار افضل انموذج في السالسل الزمنیة للتنبؤ باسعار النفط العراقي لعامي 2016-2015
بیداء اسماعیل عبد الوھاب احمد ذیاب احمد

المؤتمر العلمي الدولي الخامس التحاد االحصائیین العرب وتحت شعار دور االحصاء …

2016

مقارنة بین بعض طرائق تقدیر انموذج االنحدار الخطي بوجود االرتباط الذاتي لالخطاء مع التطبیق على
بیانات الحنطة في العراق

احمد ذیاب احمد
مجلة العلوم االقتصادیة واالداریة / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد 21 …

2015

تصنیف محافظات العراق وفق بعض متغیرات القطاع الصحي
سھیل نجم عبود احمد ذیاب احمد

مجلة القادسیة للعلوم االداریة واالقتصادیة / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة …

2015

مقارنة بین طرائق مختلفة لتقدیر دالة المعولیة لتوزیع باریتو العام بثالث معلمات لبیانات كاملة مع تطبیق
عملي

عادلة عبد اللطیف احمد, احمد ذیاب
مجلة الكوت للعلوم االقتصادیة واالداریة / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة …

2015

 Microsoft Excel 2010 تحلیل البیانات باستخدام
احمد ذیاب احمد سھیل نجم عبود

دار الكتب والوثائق ببغداد 2401 لسنة 2014 مكتبة الجزیرة 1, 116-1

2014

استخدام التحلیل العنقودي لبعض متغیرات القطاع الصحي في العراق
سھیل نجم عبود احمد ذیاب احمد

االدارة واالقتصاد / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء 6

2014

تصمیم خطط عینات القبول باستعمال توزیع LOMAX لبیانات مراقبة من النوع االول
سھیل نجم عبود احمد ذیاب احمد

المجلة العراقیة للعلوم االداریة / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء …

2014

اختیار القیمة االمثل لمعلمة التقلص (K) لطریقة Shrinkage لبیانات مراقبة ھجینة من النوع الثاني
دجلة ابراھیم مھدي احمد ذیاب احمد

دیالى للعلوم الصرفة / جامعة دیالى 9 (4), 20-1

2013

مقارنة بعض طرائق تقدیر معلمات توزیع Burr-XII لبیانات مراقبة ھجینة باستعمال اسلوب المحاكاة
وتطبیقھا في قسم الصناعات النسیجیة في الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة

احمد ذیاب احمد
اطروحة دكتوراه

2013
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السنةعدد مرات االقتباساتعنوان

A Suggested development of the scalar estimation error for the linex loss
function to estimate the three parameters for Burr -XII from the type -II

 hybrid censored data
احمد ذیاب احمد و دجلة ابراھیم مھدي

جامعة اودیسا بولیتكنك / اوكرونیا

2012

دراسة لبیان مدى تجانس محافظات العراق من ناحیة التربیة والتعلیم باستخدام اسلوب التحلیل العنقودي
ظافر حسین رشید احمد ذیاب احمد , حسام عبد الرزاق

المؤتمر العلمي الثاني لكلیة االدارة واالقتصاد للفترة 18-19 نیسان 2011 …

2011

استخدام سالسل ماركوف للتنبؤ باالرقام القیاسیة السعار المستھلك في العراق
سھام كامل محمد احمد ذیاب احمد , حسام موفق صبري

المؤتمر العلمي االول لكلیة العلوم / جامعة دیالى للفترة من 15-16/11/2009 6 (1 …

2010

بناء نموذج تكالیف فحص للمقارنة بین المعاینة المفردة والمزدوجة في السیطرة النوعیة
ضویة سلمان حسن احمد ذیاب احمد , سھاد احمد عبد هللا

مجلة دیالى للبحوث العلمیة والتربویة / كلیة التربیة االصمعي / جامعة دیالى …

2009

ایجاد الكفاءة النسبیة المئویة لمعلمة الشكل لتوزیع ویبل
ضویة سلمان حسن احمد ذیاب احمد , انعام عبد الوھاب

مجلة العلوم االقتصادیة واالداریة / كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد 14 …

2008

المقارنة بین بعض دوال طریقة M الحصینة في التوزیع اللوجستي في حالة انموذج االنحدار الخطي المتعدد
احمد ذیاب احمد

مجلة دیالى للبحوث العلمیة والتربویة / كلیة التربیة االصمعي / جامعة دیالى …

2008

استخدام مقدر الكثافة الجوھري (اللبي) لتقدیر معلمة القوى لمتغیر الجرعة في حالة االنموذج االسي
احمد ذیاب احمد

مجلة الفتح/ كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى, 150-140

2007

استخدام اسلوب المحاكاة للمقارنة بین طرائق تقدیر توزیع باریتو
احمد ذیاب احمد

مجلة دیالى للبحوث التطبیقیة 2 (3), 145-140

2007

المقارنة بین بعض طرائق تقدیر انموذج انحدار اللوجستك والطرائق الحصینة للتجارب الحیاتیة ذات
االستجابة الثنائیة باستخدام اسلوب المحاكاة

احمد ذیاب احمد و دجلة ابراھیم مھدي
مجلة كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد

2006

المقارنة بین بعض طرائق تقدیر انموذج انحدار اللوجستك والطرائق الحصینة للتجارب الحیاتیة ذات
االستجابة الثنائیة باستخدام اسلوب المحاكاة

احمد ذیاب احمد
رسالة ماجستیر

2005
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