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 أواًل : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكمي الجامعة الجرجة العمسية
 بكالهريهس

 
 1998       كمية االدارة واالقتراد بغجاد

 2441       كمية االدارة واالقتراد بغجاد الساجدتيخ
 الجكتهراه 

 
 
 
 

 2445       رادكمية االدارة واالقت بغجاد
 
 
 
 
 
 
 

 

 ثانيًا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثًا : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفتخة   الجامعة )السعيج / الكمية(  الجية ت

 الى  االن -2441 بغجاد كمية االدارة واالقتراد 1
 

 

 

 

 الى -الفتخة من  الجية الهضيفة ت
 مجرس مداعج 1

 كمية االدارة واالقتراد      
 جامعة بغجاد
 قدم االحراء

2441-2445 
 2448-2445 مجرس 2
 2015-2448 استاذ مداعج 3
 -2415 استاذ 4
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 رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالدش ادةـــــالس مـــالقد ت

 2444،2445،2446،2414 )بكالهريهس( الخياضيات االدارة العامة 1

  2441 حهث العسميات )بكالهريهس(ب االدارة العامة  2

 العمهم الدياسية 3
ل الدمشية االرقام القياسية والدالس

 )بكالهريهس(
2447 

  2447 بحهث العسميات )ماجدتيخ احراء( االحراء 4

 2017,2016,2012,2011,2006 (ماجدتيخ احراء) الدالسل الدمشية االحراء 4

 2448، 2447، 2446 )بكالهريهس( التحميل العجدي االحراء 5

 االحراء 6

ماجدتيخ بحهث )العسميات الترادفية

 (عسميات
2448 ،2414،2411 
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 2448،2414 )بكالهريهس(االحراء الخياضي االحراء 7

 2411-2414 )بكالهريهس(االحتساالت االحراء 8

 ادارة االعسال  9
ماجدتيخ ادارة  )االحراء الستقجم

 (اعسال
2414 – 2411 

 2416-2411 )بكالهريهس(  عسميات الترادفيةال االحراء  14

 2415-2414 االحراء الحيهي )بكالهريهس( االحراء  11

 2415-2412 االحراء الحيهي )ماجدتيخ( االحراء 12

 2416-2415 االحراء الحيهي )ماجدتيخ( شب االسشان 13

 2416-2415 االحراء الخياضي )ماجدتيخ( االحراء 14
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 تسييج ) دكتهراه(اساليب ال االحراء 15
2416-2417 

2417-2418 

 االحراء 16
اساليب التشبهء )ماجدتيخ بحهث 

 العسميات(
2416-2418 

 2418-2417 االحراء الستقجم  ) دكتهراه( االدارة العامة 17

 2418-2417 االحراء الستقجم  ) دكتهراه( ادارة االعسال 18
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 ليهاع جالخي أشرف( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 الدشــة مـــالقد ةخسالال األشخوحة  أو  اسم ت

1 
مقارنة بعس الصخائق المبية في تقجيخ نساذج 

 االنحجار الالمعمسي بهجهد بيانات تامة وغيخ تامة
 )ماجدتيخ احراء(

 2449-2448 االحراء

2 

لتقجيخ دالة  بعس السقجرات شبو السعمسيو

 استيالك الصاقة الكيخبائية في مجيشة بغجاد

 )ماجدتيخ احراء(

 2411 -2414  االحراء

3 

استعسال سالسل ماركهف السخفية في تسييد 

 معجالت التزخم في العخاق

 )ماجدتيخ بحهث العسميات(

 2412-2411 االحراء

4 
ممارنت نماذج المعلمٍه وشبه معلمٍه بوجود لٍم 

مفمودة مع تطبٍك على الناتج المحلً االجمالً  

(2414-1971فً العراق للمدة )    

)ماجدتيخ احراء(   

 2413-2412 االحراء

5 
 بشاء انسهذج ىخمي متعجد السدتهيات مع تصبيق

 في السجال البيئي )ماجدتيخ احراء(  
 2414-2413 االحراء
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6 
شخائق تقجيخ واختيار الستغيخات لالنسهذج احادي 

 السؤشخ )اشخوحة دكتهراه(
 2415-2413 االحراء

7 
ية ليفي مع تصبيق في شخائق تقجيخ معالم عسم

 السجال االقترادي )ماجدتيخ احراء(
 2416-2415 االحراء

8 
شخائق المعمسيو وشبو معمسيو لتقجيخ دالة التحهيل 

 )ماجدتيخ احراء(
 2417-2415 االحراء

9 
تقجيخ دالة االنحجار شبو السعمسيو بهجهد خصا في 

 القياس مع تصبيق عسمي )ماجدتيخ احراء(
 2418-2416 االحراء

14 

-6استعسال اساليب الديصخة الشهعية و ال 

SIGMA  لتحجيج جهدة السياه الخارجة من

 محصتي معالجة مياه حكهمية )بحث دبمهم (

 2417-2416 احراء بيئي
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11 

استعسال دوال الخابصة في تقجيخ دوال الكثافة 

االحتسالية متعجدة الستغيخات مع تصبيق عسمي 

 )دكتهراه احراء(

 2419-2417 احراء

12 

ي تقجيخ السقجر السهيجي ومقجر المب فمقارنة 

 تصبيق عسمي الشساذج الخصية الجدئية مع

 )ماجدتيخ احراء(

 -2418 احراء

 

 الخي شارك فيها.العلميت والندواث المؤحمراث سادساً:  

 نهع السذاركة  ىامكان أنعقاد ة ــالدش عشهان ال ت
) بحث / بهستخ 

 القاء بحث بغجاد 2444 دادسمؤتسخ كمية الخافجين ال 1 حزهر(

 القاء بحث بغجاد 2442 الثامن مؤتسخ كمية الخافجين 2

3 
مية عمهم لك العمسي الثانيسؤتسخ ال

 لخياضياتالحاسبات وا
 القاء بحث السهصل 2449
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4 

International 

Conference on 

Statistics in Science, 

Business and 

Engineering at 

Langkawi, Kedah, 

MALAYSIA 

 القاء بحث ماليديا 2012

5 

نجوة السكتب االستذاري مع 

ىيئة الشداىة )اخالقيات الهضيفة 

 العامة(

 جادبغ 2414

عزه لجشة 

تحزيخية 

 فييا جمدةومقخر 

6 

جامعة  –نجوة قدم االحراء 

 بغجاد

 )االحراء والتشسية(

 بغجاد 2411

عزه لجشة 

 تحزيخية ومقخر

 فييا جمدة 

7 
 ىيئة الشداىة -ورشة عسل

 )تقييم استبانات ىيئة الشداىة(
 مشاقر بغجاد 2411-9-7
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8 

 وزارة البيئة  -ورشة عسل

البيئي في )تقجيخ كمف التمهث 

 العخاق(

 محاضخ بغجاد 2412-7-2

9 

مؤتسخ اتحاد االحرائيين 

 العخب الجولي الخابع 
 باحث بغجاد 2-2414

14 

مؤتسخ اتحاد االحرائيين 

 العخب الجولي الخامذ 
 باحث مرخ 2-2416

11 

ورش عسل متعجدة ونجوات 

اقيست في مخكد التصهيخ 

جامعة  –والتعميم السدتسخ 

 بغجاد

 بغجاد 2416-2417
رئيذ جمدة ، 

 حزهر 
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12 

اجتساع مجراء وحجات التعميم 

 السدتسخ في جامعة بغجاد
 رئيذ جمدة بغجاد 2416-2417

13 

اجتساع مجراء مخاكد التعميم 

 السدتسخ في الجامعات العخاقية
2416 

 دائخة االشخاف والتقهيم 

 وزارة التعميم
 حزهر ومشاقذة

14 

دورات التاىيل التخبهي والمغة 

مخكد التصهيخ والتعميم –عخبية ال

 السدتسخ

 اشخاف  بغجاد 2416-2417

15 
محاضخات فجيهية مع مشطسة 

IIE االميخكية 
 بغجاد 2416-2417

مذاركة واشخاف 

عمى تشفيح الجورات 

 كافة
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16 

مخكد  –دورات تعميم مدتسخ 

–التصهيخ والتعميم السدتسخ 

 جامعة بغجاد

 بغجاد 2416-2417
اشخاف عمى بخنامج 

 لتعميم السدتسخ ا

17 
لمتعميم ممتقى جامعة بغجاد 

 االلكتخوني الخامذ 
 لجشة تحزيخية بغجاد 11-2417

18 

ورش عسل متعجدة ونجوات 

اقيست في مخكد التصهيخ 

جامعة  –والتعميم السدتسخ 

 بغجاد

 بغجاد 2417-2418
رئيذ جمدة ، 

 حزهر 

19 
مؤتسخ اتحاد االحرائيين 

 العخب الجولي الدادس 
 ردناال 7-2418

 باحث

 جمدة ورئيذ 
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 . االخري سابعا : األنشطت العلميت  

 خارج الكمية داخل الكمية

كمية االدارة  -عزه المجشة العمسية في قدم االحراء 

 .2449 -2448واالقتراد جامعة بغجاد لمعام 
 2411-عزه لجشة الجراسات الدكانية 

كمية االدارة واالقتراد  -عزه مجمذ قدم االحراء 

 2417-2414 معة بغجاد لمعام جا

عزه مجسهعة الفخيق التشديقي لستابعة تهصيات 

اجتساع صشجوق االمم الستحجة لمدكان السشعقج في 

 .2411شباط 

 لعجة مشاقذات لصمبة الجراسات العمياعزه مشاقر 

 ) دبمهم ،ماجدتيخ ,دكتهراه(

 مخكد التصهيخ –رئيذ لجشة عمسية 

  2416-2417 

لجراسات ادسشارات شمبة لمشاقذات  عزه مشاقر لعجة

كمية االدارة واالقتراد  - في قدم االحراء العميا

 جامعة بغجاد

 رئيذ لجشة امتحان التهفل في مخكد التصهيخ

2416-2417  
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كمية االدارة  -عزه المجشة العمسية في قدم االحراء 

 .2412 -2411واالقتراد جامعة بغجاد لمعام 

راث التاهٍل التربوي رئٍس لجنت تطوٌر مناهج دو

 واللغت العربٍت

2417 

 –عزه لجشة القبهل لصمبة الساجدتيخ في االحراء 

 – 2411جامعة بغجاد لمعام  –كمية االدارة واالقتراد 

2412 

 رئٍس لجنت الشراكاث العلمٍت فً مركز التطوٌر

2417 

 عزه لجان امتحانية متعجدة لصمبة البكالهريهس
 لتترونٍت رئٍس لجنت االختباراث اال

2417 

عزه مستحن وعزه لجان قبهل لصمبة الجبمهم 

 2415-2414 –لالحراء البيئي 

2415-2416 

 

عزه في فخيق لغخض احتداب كمف التجىهر 
 2414 -وزارة البيئة  –البيئي في العخاق 
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عزه مستحن وعزه لجشة قبهل شمبة الجكتهراه في قدم 

 2414-2413-االحراء 

جل في دائخة البعثات عزه لجشة احتداب السع
 والعالقات الثقافية 

2017-2014 

عزه مستحن في امتحان الذامل لصمبة الجكتهراه في 

 2417 -قدم االحراء

 عزه لجشة تشفيح الدياسات الهزارية
 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي

2417-2418 

عزه لجشة التجقيق الخاصة بالستقجمين لمجراسات  
  2418بغجاد العميا ضسن جامعة 

عزه لجشة وزارية خاصة بتصهيخ القيادات  
 2418الجامعية 
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الممجشة العمسية في مخكد التعميم السدتسخ رئيذ  
 الى االن-2416غجاد معة بجا

 

 . داريتسابعا : األنشطت اال 

 خارج الكمية داخل الكمية
كمية االدارة واالقتراد جامعة  لصمبة مجيخ وحجة التجريب

 .2449 – بغجاد 

رئيذ المجشة التحزيخية النتخابات الجسعية العخاقية 

 2415-2414 لمعمهم االحرائية

كمية االدارة واالقتراد في  رئيذ لجشة السذتخيات 

 . 2414 - 2449جامعة بغجاد 

الييئة االدارية  مشتخب في عزهمسثل العخاق و 

 2424-2416التحاد االحرائيين العخب لمسجة 

كمية االدارة واالقتراد في  رئيذ لجشة اعتجال االسعار

 .2414 –جامعة بغجاد 

جامعة  –والتعميم السدتسخ  مجيخ مخكد التصهيخ

 االنالى – 2416 بغجاد

كمية االدارة واالقتراد في  مجيخ وحجة التعميم السدتسخ
 2411 -2414 جامعة بغجاد

 

كمية االدارة واالقتراد في مجيخ السكتب االستذاري 
 2411 – 2414جامعة بغجاد 
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في قدم االحراء في كمية  جراسات الرباحيةمقخر ال
 .2412-2411االدارة واالقتراد جامعة بغجاد لمعام 

 

الجراسات العميا في قدم االحراء في كمية االدارة مقخر 
 .2412-2411واالقتراد جامعة بغجاد لمعام 

 

 – العمهم االقترادية واالداريةتحخيخ مجمة  نائب مجيخ
 .2412—2411جامعة بغجاد لمعام 

 

جامعة  –مجمة العمهم االقترادية واالدارية يخ مجيخ تحخ 
 2414-2413بغجاد لمعام 

 

 –مجمة العمهم االقترادية واالدارية سكختيخ تحخيخ 
 2417-2415جامعة بغجاد لمعام 

 

 

 البحىد المنشىرة او قيد النشرثامنا:  

No. Research Title Place of  Publication Year 

 

Use of quality control and  

 SIX-SIGMA in assessing the 

quality of the treated water 

coming out of some water 

purification plants 

 

6
th

  International Conference  

on Statistics of Arab Statistical 

Union 

Jordan 

July-2018 
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Use Levy model to estimate 

the stock returns for some 

Iraqi banks 

Journal of Economics and 

Administration Sciences 

2016,Vol.22,No.94,PP 460-479 

2016 

 

A Comparison of Two 

Imputation Missing Data 

Methods for Nonparametric 

and Semiparametric Models 

with Application 

5
th

  International Conference  

on Statistics of Arab Statistical 

Union 

Egypt  

Feb-2016 

 
Use SIX-SIGMA in assessing 

the quality of the graduates of 

the sixth preparatory students 

7
th

  International Conference of 

the Arab Organization for 

Quality Assurance 

Morocco 

Dec-2015 

 

Compared some of 

penalized methods in 

analysis the semi- 

parametric single index 

model with practical 

application 

Journal of Economics and 

Administration Sciences 
2016 

 

Compared some of the 

semi-parametric methods 

in analysis of single index 

model 

 

 

Journal of Economics and 

Administration Sciences 
 

2016 

 
Multi-level model of the 

factors that affect the 

escalation of dust in Iraq 

 

Journal of Economics and 

Administration Sciences 

Vol.21, NO.82,PP374-390 

2015 
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Estimate the General Trend 

using Semiparametric 

Regression Models with a 

Forecast Value of GDP in Iraq 

Journal of Al-Rafidein College 

No.35, PP26-44.  
2015 

 On Single Index 

Semiparametric Model 

Journal of Statistical Sciences 

by AITRS, (2015), No.6,  

PP1-17 

2015 

 
A comparison   of the  

Semiparametric estimators 

model using different 

smoothing methods    

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

Vol.20, NO.75, PP376-394   

2014 

 

Determining Optimum Value 

for Leading Time for 

depending Short Leading 

Time and Eventual 

Forecasting (In Arabic) 

Journal of Statistical Sciences 

by AITRS, No.5.PP1-30 
2014 

 
Some nonparametric 

estimators for estimate 

Survival and Hazard functions 

4
th

  International Conference 

 on Statistics in IRAQ. 
2013 

 

Using markov switching to 

investigate the link between 

the inflation and uncertain 

inflation in Iraq for the periods 

1980-2010. 

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

Vol.19,No.71,PP334-350 
2013 

 

Using Six-Sigma to measure 

the quality performance of the 

Department of Statistics-

University of Baghdad-Case 

Study 

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

Vol.19,No.72,PP262-277 

2013 

 A New Version of Local 

Linear Estimators 

Chilean Journal of Statistics 

(Chjs) ,Vol.4, No.2, PP61-74 
2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 
A proposal method for 

selecting smoothing parameter 

with missing values.(In 

English).  

First International Conference 

on Statistics in Science, 

Business and Engineering at 

Langkawi, Kedah, 

MALAYSIA. 

2012 

 
A comparison Of Some 

Semiparametric Estimators 

For consumption function 

Regression (In Arabic) 

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

Vol.18, No.67, PP273-288. 

2012 

 
Comparing Several Nonlinear 

Estimators for Regression 

Function. (In Arabic) 

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

Vol.18,No.68,PP359-372 

2012 

 
Nadaraya-Watson a smoothing 

technique for estimating 

regression function.  

(In Arabic).  

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

Vol.18, No.65, PP283-291 

2012 

 
Compared some of the kernel 

methods to estimate regression 

models in the presence of 

incomplete data. (In Arabic), 

JASU, NO.1,PP7-34 2011 

 

Importance of estimating the 

nonparametric regression 

function using so-called 

Canonical Kernel which 

depends on re-scale the 

smoothing parameter  

(In Arabic) 

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

Vol.17, No.61, PP 212-225. 

2011 
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Comparing variable 

bandwidth estimators using 

local linear estimator with 

application, (In Arabic) 

Journal of Statistical Sciences 

by AITRS, No.3, PP 43-63. 
2010 

 
Nonparametric estimator 

(Histogram) for estimating 

probability density 

function,(In Arabic) 

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

VOL.15, NO.56, pp172-180 

2010 

 
Comparing nonparametric 

density estimators by using 

canonical Kernel, (In English) 

2
nd

 scientific conference of the 

college of Computers Sciences 

& Mathematics, University of 

Mosul, pp172-181. 

2009 

 

Comparing some methods for 

a single imputed of a missing 

observation in estimating 

nonparametric regression 

function,(In Arabic) 

Journal of Economics and 

Administration Sciences, 

VOL.15, NO.53, pp223-235. 

2009 

 
Nonparametric estimation for 

multivariate probability 

density function, (In Arabic)  

JNUS 

VOL.11, NO.2, pp 55-63. 
2008 

 
Comparing Cross-Validation 

methods for estimating 

bandwidth, (In English)  

Iraqi journal of statistical 

sciences (Irq.J.S.S.). 
2007 

 
Using Simulation in 

comparing some of probability 

density estimators. (In Arabic)  

 

Journal of Al-Rafidein College, 

No.21,PP 61- 69  
2007 

 
Applying profile analysis for 

repeated measurements on 

Iraqi sheep 

(In Arabic) 

8
th

   Conference of  

Al-Rafidein College,  

pp210-226 

2002 
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Comparing Kernel estimators 

for estimating regression 

function,(In Arabic) 

 

Iraqi journal of statistical 

sciences, (Irq.J.S.S.) , No.2. 
2001 

 
Using canonical kernel 

functions for estimating the 
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 الدورات عاشرا : 

ضسن  –في السانيا  –دورة في االحراء الستقجم 

 خصة وزارة التعميم لتصهيخ السالكات التجريدية
2414 

 دورة الشساذج اليخمية متعجدة –دورة وزارة التخصيط 

 السقامة في الجياز السخكدي لالحراء–السدتهيات 
2411 

 دورة الدياسة العامة وبشاء االستخاتجيات

 جامعة الشيخين   
2413 

مخكد الجراسات العخاقية  –دورة مكثفة في االقتراد 

(CIS)  السانيا –في ايخالنكن 
2417 
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 IIEدورة دولية من قبل مشطسة 

 حهل الشذخ في السجالت الدائفة
2416 

 IIE 2417-2418دورات دولية من قبل مشطسة 

 

 و شهاداث الخقدير الجىائز كخب الشكر ، عشر: احد  

 ت
الجائدة أو شيادة  كتاب الذكخ أو

 التقجيخ
 الدشة الجية السانحة

1 
 جائدة الصمبة الستفهقين عمى مدتهى 

 البكالهريهس العخاق وعمى مدتهى 
 1998 وزارة التعميم
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2 

 زارة التعميم العاليمقجمة من و جائدة 

دائخة البحث والتصهيخ عن رسالة 

 الساجدتيخ

 2442 وزارة التعميم

3 

عمى مدتهى كمية  االول جائدة الصالب

االدارة واالقتراد وعمى مدتهى خخيجي 

امعة ج شمبة الجكتهراه  مقجمة من رئيذ

 بغجاد 

 2446 جامعة بغجاد

4 
عجة كتب شكخ مقجمة من عسادة كمية 

 القتراد االدارة وا
 2412-2447 جامعة بغجاد

5 
شيادة تقجيخية من رئاسة جامعة 

 السهصل
 2449 جامعة السهصل

6 
شيادة تقجيخية من رئاسة كمية الخافجين 

 الجامعة
 2444 كمية الخافجين الجامعة



 

 

 

 

 

 

 

 

26 

7 
كتاب شكخ من مجيخ عام البحث 

 والتصهيخ
 2412 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي

 2412 وزارة البيئة وزيخالبيئة كتاب شكخ من 8

9 

 كتب شكخ متعجدة من لجن وزيخ

 البحث العمسي التعميم العالي و 
 2417-2414 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي

10 
كتب شكخ مقجمة من مداعج رئيذ 

 جامعة بغجاد لمذهؤن العمسية 
 2417-2416 جامعة بغجاد

11 
 كتاب شكخ من قبل رئيذ 

 والتقييم  جياز االشخاف
 2416 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي

21 
 كتاب شكخ من قبل رئيذ

 لجشة الشداىة الشيابية  
 2417 مجمذ الشهاب

 2418 شخكة بخقين المجين التسيددرع  13
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 اللغاث  عشر: اثنا 
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