
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيرة العممية 

 : د. صباح منفي رضا  االسم الثالثي
 2691 –بغداد  –: العراق  المواليد ومحل الوالدة

 : دكتوراه فمسفة في االحصاء الشهادة
 : تحديد هوية المتكمم باستخدام الشبكات العصبيةعنوان اطروحة الدكتوراه

 االختصاص العام: احصاء
 : االحصاء التطبيقي قيقاالختصاص الد
 تطبيقات االحصاء في  /  / كتابة البرامج ئيةاحصاوتحميالت تطبيقات  المسار البحثي:

 خوارزميات الذكاء االصطناعي                 
 : استاذ جامعي الوظيفة

 : استاذ مساعد الدرجة العممية
 معة بغداد: قسم االحصاء / كمية االدارة واالقتصاد / جا العنوان الوظيفي

  drsabah@coadec.uobaghdad.edu.iq:   البريد االلكتروني الرسمي

 
 :لمدراسات االولية المواد التي تم تدريسها 

لطمبة تم تدريس مواد البرمجة والرياضيات ومبادئ االحصاء واساليب كمية وبحوث العمميات 
 سات االولية في عدة اقسام من كمية االدارة واالقتصاد الدرا

والتحميالت االحصائية باستخدام برمجة الـ واالحتماالت والعينات والمحاكاة وتطبيقات احصائية 
matlab في قسم االحصاء. 

 07: التي أشرف عميهافي قسم االحصاء عدد مشاريع التخرج لطمبة السنة المنتهية 
 

 يسها لمدراسات العميا :المواد التي تم تدر 
 تم تدريس طمبة الماجستير المواد البرمجة

 الجامعة الكمية القسم العممي المرحمة المادة
 جامعة بغداد الزراعة البستنة الماجستير تحميالت احصائية
 جامعة بغداد الزراعة البستنة الدكتوراه تحميالت احصائية
 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد ادارة االعمال الماجستير تحميالت احصائية

 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد ادارة االعمال الماجستير البرمجة

mailto:drsabah@coadec.uobaghdad.edu.iq


 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد االحصاء الماجستير البرمجة الهدفية
 جامعة بغداد التمريض جميع االقسام الماجستير االحصاء التطبيقي

 جامعة بغداد ريضالتم جميع االقسام الماجستير الحاسبات
 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد بحوث العمميات الماجستير البرمجة الهدفية
 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد بحوث العمميات الماجستير نظرية الطوابير

 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد االدارة الصناعية الماجستير اعيطنصالالذكاء ا
 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد بحوث العمميات يرالماجست االنظمة الخبيرة

 تطبيقات االحصاء في
 ناعيطصالذكاء اال

 جامعة بغداد االدارة واالقتصاد االحصاء دكتوراه

 
 :  االشراف عمى الدراسات العميا

 دبموم احصاء تطبيقي 1
 لصناعيةاشراف مشترك قسم االدارة ا 2و  رسالة ماجستير في االحصاء وبحوث العمميات 20
مشترك في كمية العموم قسم الرياضيات الجامعة  2و  اطروحة دكتوراه في االحصاء 9

  المستصرية 
 كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداداطروحة دكتوراه في قسم االحصاء  07  : عدد المناقشات

 جامعة بغدادرسالة ماجستير في قسم االحصاء كمية االدارة واالقتصاد  03                     
 رسالة ماجستير في قسم بحوث العمميات كمية االدارة واالقتصاد جامعة          13                 

 بغداد                     
  في قسم ادارة االعمال كمية االدارة واطروحة دكتوراه رسالة ماجستير  10                  

 غدادواالقتصاد جامعة ب                    
  جامعةالرياضيات كمية التربية دكتوراه في قسم ماجستير واطروحة رسالة  0                 

 بغداد                     
 رسالة ماجستير في المعهد العالي لممحاسبة جامعة بغداد  9                 

 البحوث المنشورة :
 بحوث في مؤتمرات محمية 6بحث محمي +  07
 ي ضمن مستوعبات سوكباس و كالريفيتبحث عالم 8
 مؤتمر عربي 1
 مؤتمر عالمي 0



 ماجستير 27دكتوراه و  9 : عدد الرسائل و األطاريح التي قيمها عمميا
 خارج العراق 1داخل العراق  22:  عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق
 بحث في االحصاء والرياضيات 87:  عدد البحوث التي قومها عمميًا داخل وخارج العراق
 داخل العراق  3 :العراق  عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج

داخل التعميم العالي  5 : عدد اللجان التي شارك بعضويتها داخل وخارج وزارة التعليم العالي
 خارج التعميم العالي 2و 
 

 بول في الدراسات العليالجان االمتحان الشامل واالمتحان التنافسي للق عضو في

 
 تكميف من قسم االحصاء SPSS: كتاب /  التطبيقات االحصائية في برنامج  المؤلفات

 كتاب /  التطبيقات والتحميالت االحصائية تكميف من قسم االحصاء            
 لطمبة الصف الثالث احصاء بتكميف االنحدار الخطيكتاب / مقدمة في             
 MATLABاختبار معممي و ال معممي ببرمجة   07كتاب /             

 :  عضوية الجمعيات
 عضو في الجمعية العراقية لمعموم االحصائية  -2

  عضو في رابطة االساتذة الجامعيين العراقية -1

 عضو في إتحاد اإلحصائيين العرب -0

 ضو كخبير احصائي في الهيئة المشرفة عمى تعاطي وادمان المخدرات في العراقع -0

 ر احصائي في هيئة النزاهةخبي -3

 عضو في هيئة التحرير لمجمة الجمعية العراقية لمعموم االحصائية -9
 خدمة المجتمع المساهمات في

 تم العمل بصفة استشاري احصائي في دوائر الدولة التالية: -1
 الشركة العامة لصناعة البطاريات   -2
 الشركة العامة لمصناعات الجمدية -1

 

  2663في عام  UNCEFاحصائي في الـ  وكذلك تم العمل كمحمل -2
ولحد االن  2660من عام  واالستشارات االحصائية في مجال التحميالتوكذلك تم العمل  -3

 لطمبة الماجستير والدكتوراه وفي المحاور التالية:
 واختصاصات طب االسنانجميع االختصاصات الطبية  -2
  جميع االختصاصات الهندسية والتكنولوجية والتخطيط الحضري -1



 جميع االختصاصات الرياضية والتربية البدنية -0

  جميع االختصاصات التربوية وعمم النفس -0

 جميع اختصاصات االدارة واالقتصاد والمحاسبة والتنبؤات االقتصادية المستقبمية -3

 في جميع المجاالت الزراعية  -9

 أي السياسيةفي مجال استطالعات الر  -0

 النشاطات العممية اآلخرى
 

  د  ػُىاٌ انُشبط  انزفبصٍم 

الهيئة المشرفة عمى خبريذاحصائيذيفذ   
تعاطي وادمان المخدرات في العراق 

التابعة لوزارة الصحة حسب االمر الوزاري 
 71/3/9001في  9712

 1 

دورةذتدريبيةذيفذتنػيذذبرنامجذ)أدتخدامذ   

النػطية(ذيفذدورياذللػرتةذاألحصاءذيفذالصناعةذ

(ذحلدابذمنظمةذ1/9/9070ولغايةذذ37/7)

االقطارذالعربيةذاملصدرةذللبرتولذ)أوابك(ذحدبذ

وبصػةذذ72/7/9070يفذذ1779االمرذاملرقمذ

 ادتاذذالدورة

 2 

دورةذتدريبيةذيفذ)أدارةذورقابةذاملشاريعذجمللسذ   

حمافظةذبغداد(ذواملؼامةذمنذقبلذمؤددةذالراجحذ

والتعليمذوالتنميةذالبشريةذوبصػةذادتاذذذللثؼافة

الدورةذللمحاضرتنيذ)ادتخداماتذاالحصاءذيفذ

ختطيطذومراقبةذاملشروع(ذوذ)ضبطذاجلودةذ

 93/9/9077اإلحصائيةذللمشروع(ذيفذ

 3 

 يذبضر

ورشخ ػًم فً يجبل يكبفذخ انًخذراد وانًىاد 

وزارح انصذخ ثبنزؼبوٌ يغ  -راد انزأصٍر انُفطً 

 انؼبنًٍخيُظًخ انصذخ 

 4 

 يذبضر

َذوح دىل اضزخذاو انطرق االدصبئٍخ غٍر 

دراضخ ظبهرح  –انًجبشرح فً جًغ انجٍبَبد 

 رؼبطً انًخذراد فً انؼراق ثؼذ انذرة

5 



 يطزشبر ادصبئً
ورشخ ػًم )انُىع االجزًبػً ويطىح اضزخذاو 

 انىقذ(

6 

 يذهم ادصبئً
ورشخ ػًم رجرثخ األردٌ فً ثُبء قطى 

 االجزًبػً إدصبءاد انُىع

7 

 يذهم ادصبئً
ورشخ ػًم ديج يفهىو انُىع االجزًبػً فً 

 انزًٍُخ

8 

 خجٍر ادصبئً
ورشخ ػًم دىل يُبقشخ أضزًبرح انزؼرض 

 نىضبئم األػالو انؼراقً

9 

 10 انًؤرًر االدصبئً انؼرثً انضبنش يشبركخ ثجذش

 11 َذوح انزىػٍخ انخبصخ ثبنًكزجخ االفزراضٍخ دضىر

 يذبضر انُذوح

َذوح دىل رطىٌر َظبو انخذيخ فً دائرح جُطٍخ 

انذجٍم ورؼًًٍهب ػهى دوائر انجُطٍخ انؼراقٍخ 

 ثبنذيج ثٍٍ شجكبد انطىاثٍر وضالضم يبركىف

12 

 يشبركخ ثجذش

انًؤرًر انؼهًً انىطًُ انًشزرك نكهٍخ االدارح 

واالقزصبد وانًؼهذ انؼبنً نهذراضبد انًذبضجٍخ 

 وانًبنٍخ

13 

 يذبضر انذورح
دورح فً )ثريجخ انُقم ثأضزخذاو صفىف 

 االَزظبر(

14 

 يشبركخ ثجذش
انًؤرًر انؼهًً انذونً انطبدش نكهٍخ االدارح 

 واالقزصبد/ جبيؼخ كرثالء

15 

 يشبركخ ثىرقخ ػًم
َذوح ػهًٍخ دىل )َذى رأضٍص يقٍبش وطًُ 

 ألفؼبل انفطبد فً انؼراق(

16 

 يشبركخ ثىرقخ ػًم
بئً فً انقطبع َذوح دىل دور انؼًم االدص

 انخبص

17 

 18 َذوح دىل االدصبء االكزىاري ورطجٍقبره يذبضر انُذوح

يذهم ادصبئً فً اضزفزبء انذضزىر انؼراقً  

 واضزطالػبد انرأي دىل االَزخبثبد انؼراقٍخ
19 

ػضى فً نجُخ وزارٌخ )نجُخ ػهًٍخ نهًكزجخ  

االفزراضٍخ( / دائرح انجذش وانزطىٌر دطت 

 3/5/2011فً  12284االير انىزاري 

20 

ػضى فً نجُخ وزارٌخ )دىل رذهٍم َزبئج انقجىل  

 فً انذراضبد انؼهٍب( / دائرح انجذش وانزطىٌر
21 

( وانًقبيخ فً spssدورح رذرٌجٍخ فً )ثرَبيج  

دائرح انزذرٌت وانزطىٌر انزبثؼخ نىزارح انكهرثبء 

يٍ قجم انًكزت االضزشبري فً كهٍخ االدارح 

 10صفخ اضزبر انذورح فً شهر واالقزصبد  وث

2014 

22 

رى انؼًم ثصفخ اضزشبري فً يجبل انجُذر ناليى  

ونغبٌخ  2007يٍ ضُخ  ESCWAانًزذذح 
23 



2008. 

اضزشبراد ورذهٍالد ادصبئٍخ فً شركخ انشرق  

 نهجذىس انزطىٌقٍخ 
24 

ػضى فً نجُخ انًقبصخ انؼهًٍخ ثبالير االداري  

 1/4/2018فً  687
25 

راد ورذهٍالد ادصبئٍخ فً انشركخ اضزشب 

 انؼبيخ نصُبػبد انجطبرٌبد
26 

اضزشبراد ورذهٍالد ادصبئٍخ فً انشركخ  

 انؼبيخ نصُبػبد انجهذٌخ
27 

اضزشبراد ورذهٍالد ادصبئٍخ فً وزارح  

 انصُبػخ
28 

ػضى نجُخ فً فزخ دراضبد رؼًُ ثًجبل  

انزخطٍظ انطزرارٍجً يقزرح األيبَخ انؼبيخ 

 زراءنًجهص انى

29 

ػضى نجُخ فً رأضٍص دراضخ انذثهىو انؼبنً فً  

انزخطٍظ انطزرارٍجً ثبنًشبركخ يغ األيبَخ 

 انؼبيخ نًجهص انىزراء

30 

ػضى فً انهجُخ انزذضٍرٌخ نهًؤرًر انؼهًً  

 انطبدش فً انكهٍخ
31 

ػضى فً انذراضخ الاػبدح هٍكهٍخ وزارح انُقم /  

االضزشبري هٍئخ انطٍراٌ انًذًَ نذطبة انًكزت 

 فً انكهٍخ

32 

ػضى فً دراضخ نذطبة انزذهىر انجٍئً نىزارح  

 انجٍئخ نذطبة انًكزت االضزشبري فً انكهٍخ
33 

ػضى فً نجُخ االرشبد انزرثىي فً قطى  

-2013االدصبء انًردهخ انراثؼخ نهؼبو انذراضً 

2018 

34 

 35 رئٍص نجُخ انرصبَخ انؼهًٍخ فً يجهخ انكهٍخ 

الضزالل )االيبَخ انؼهًٍخ( فً قطى رئٍص نجُخ ا 

 االدصبء
36 

ػضى فً نجُخ رطىٌر انًُبهج نهؼبو انذراضً  

فً  539ثبالير االداري  2016/2017

8/9/2016 

37 

ػضى فً نجُخ رذذٌذ يرجؼٍخ قطى االدصبء يٍ  

 انجبيؼبد االجُجٍخ انرصٍُخ
38 

رئٍص نجُخ يزبثؼخ االنزساو ثبنًُبهج انذراضٍخ  

 فً انجبيؼبد انؼراقٍخ بضجبد وانًذبكبحنًبدح انذ
39 

ػضى انهٍئخ االضزشبرٌخ انًشرفخ ػهى انًكزت  

 فً انكهٍخاالضزشبري 
40 

  

 ولحد االن 2660وكذلك تم العمل في المجان االمتحانية من سنة 



ومن وزير  ( 0) ومن رئيس الجامعة( 37) : هناك عدة كتب شكر من عميد الكمية التشكرات
 (9( ومن عمداء كميات اخرى )0)و رئيس هيئة النزاهة  ( 0) عاليالتعميم ال

 


