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بناء نموذج انحدار لوجستً معدل لحٌاة االطفال الخدج فً محافظة31937احصاء

كربالء

2009عبد الحسٌن مرتضر زٌنًعبد الحسٌن حسن حبٌب دكتوراه1

مفارنة طرابك تمدٌر المعلمات والمعولٌة النماذجاالختٌارات المعجلة30947احصاء

والنمو

2009انتصار عرٌبً فدعمورود باسم نور بهٌة ماجستٌر2

ممارنة بعض اخٌارات مالبمة نماذج السالسل الرلمٌة ذوات الرتب31955احصاء

الدنٌا باستخدام المحاكاة

2009احالم احمد جمعةسهاد احمد احمد ماجستٌر3

ممدرات االمكان االعظم الموزونة الحصٌنة وممارنتها مع طرابك اخرى31973احصاء

النموذج اللوجستن مع تطبٌك عملً

2009نزار مصطفىشٌرٌن علً حسٌن ماجستٌر4

لبعض نماذج عملٌات( gf  (wls&mi)ممارنة تمدٌرات طرٌمتً 31977احصاء

ٌواسون عبر المٌخافة

2009خالد ضاري الطابًعلً بندر نعٌمة الحمدانً ماجستٌر5

ممارنة بعض الطرابك اللٌبٌة فً تمدٌر نماذج االنحدار االمعلمً بوجود31988احصاء

بٌانات وؼٌر كافة

2009مناؾ ٌوسؾ/ ظافر حسٌن رشٌدسعد كاظم حمزة ماجستٌر6

بعض طرابك تمدٌر النماذج الالمعلمٌة وشبة المعلمٌة بوجود مشلة31985احصاء

التداخل

2009اٌمان حسن احمدعذراء طة محمود ماجستٌر7

ممارنة بعض الطرابك الحصٌنة فً تحلٌل االتباط الخطً باستخدام31942احصاء

المحاكاة

2009لماء علً دمحم العلويطارق عزٌز صالح ماجستٌر8

استخدام مرشح الموجة الصؽٌرة المتمطعة فً تحلٌل السلسة الزمنٌة31998احصاء

(1) ABوممارنة مع مرشحات اخرى  

2009عبد المجٌد حمزة الناصرطة حسٌن علً الزبٌدي دكتوراه9

الموٌحات الهندسٌة المكٌفة وتطبٌماتها فً ازالة التشوٌش للصور32068احصاء

الرلمٌة

2009ظافر حسٌن رشٌدعامر نوري دمحم المهداوي دكتوراه10

2009لمٌعة بالر الجوادعمٌل اكرم علً الزبٌديتحلٌل تصمٌم العبور بفتإتٌن ودراسة التاثٌر المتبم32268ًاحصاء دكتوراه11

2008حامد سعد نور الشمريسهاد علً شهٌد التمٌمًاستخدام اسالٌب السٌطرة التصادفٌة31651احصاء ماجستٌر12

2008اموري هادي كاظماٌمان دمحم عبدهللا المشهدانًالتنبإ باستخدام منظومة المعادالت االنٌة مع تطبٌك عمل31664ًاحصاء ماجستٌر13

دراسة_ دراسة ممارنة لطرابك تمدٌر النموذج انحدار خطً متعدد31761احصاء

تطبٌمٌة عملً  االرلام المٌاسٌة

2008عبد الحسٌن الزٌنًمحمود دمحم شكور محمود دكتوراه14

2007خلؾ خضر الجرادخالد احمد ثابت مسعودتجدٌد االت لطاع الصناعة باستخدام النماذج الرٌاضٌة31528احصاء دكتوراه15

2008عبد الحلٌم المٌسًضٌاء عواد كاظمتمدٌر دالة االمومة الصافٌة وعاللتها بمعدل النمو السكانً فً العراق32292احصاء دكتوراه16

استخدام المحاكاة فً ممارنة ممدرات التملص لمعلمة الشكل لتوزٌع31840احصاء

دببل لبٌانات المرالبة

2008ضوٌة سلمان حسن.دنجاة عبد الجبار رجب الشمري دكتوراه17
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 &GARCH)تحلٌل نماذج السالسل الزمنٌة االخطٌة من نوع 31873احصاء

ARCH(

2008عبد المجٌد حمزةسهٌل نجم عبد هللا دكتوراه18

2007عماد حامد الجبوريعطاؾ ادور عبد االحدتمدٌرات المعولٌة للتوزٌع االسًٌ بمعلمتٌن32293احصاء ماجستٌر19

استخدام مبدأ المٌمة العظمى لدالة اإلنتروبً فً تمدٌر التوزٌعاحصاء

االحتمالً لمإشرات بعض نماذج صفوؾ االنتظار

2015عبد الرحٌم خلؾإنتصار كاظم جاسم ماجستٌر20

استخدام الدالىة الممٌزة فً تشخٌص الوضع البٌبً للمراة لمحافظة32331احصاء

بؽداد

2000ظافر حسٌن رشٌددعاء عبد الرزاق محمود ماجستٌر21

1998سلٌم اسماعٌل الؽرابًعدي طة رحٌم العنبكًالتوزٌعات المملوبة والتوزٌعات المعكوسة وتطبٌماتها فً المعولٌة27867احصاء ماجستٌر22

مع تطبٌك" دراسة فً تصامٌم المطاعات ؼٌر المتكاملة المتزنة جزبٌا27967احصاء

عملً

1998كمال خلؾ المشهدانًرحٌم جبار ظاهر ماجستٌر23

استخدام اسلوب بٌز فً تمدٌر معلمات نماذج االنحدار ؼٌر الخطٌة مع27720احصاء

حالة نموذج نمو اللوجستن- تطبٌك عملً 

1998دمحم مناجد عٌفانسٌؾ الدٌن هاشم لمر ماجستٌر24

استخدام خطط المعاٌنة البٌزٌة لفحص المنتوج فً المنشاه العامة للؽزل27671احصاء

والنسٌج الصوفً

1998ضوٌة سلمانمٌساء عبد هللا الؽرٌباوي ماجستٌر25

التنبإ باستهالن الطالة الكهربابٌة لمدٌنة بؽداد باستخدام اسلوب دالة27915احصاء

التحوٌل

1998فارس طاهر حسنعمار كوتً ناصر ماجستٌر26

دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة لمعدل حجم العٌنة لخطط المعاٌنة المبتورة27685احصاء

والمزوجة للفحص التمٌزي

1998ضوٌة سلمان حسنسهاد احمد عبد اللة الدوري ماجستٌر27

استخدام الدالة الممٌزة لتشخٌص حاالت التهاب االمعاء عند االطفال28047احصاء

الرضع

1998عبد اللطٌؾ حسن شومانمإٌد سلمان عباس السلٌمانً ماجستٌر28

1998عبد المجٌد حمزة الناصر/احمد عبد الصاحب دمحمعمار فردربن جون البازي(لسد صدام )النماذج التصادفٌة للتصارٌؾ ونموذج التشؽٌل 27675احصاء ماجستٌر29

استخدام المحاكاة لممارنة طرق التمدٌر التملٌدٌة وطرق بٌز لمعلمات27891احصاء

نموذج االنحدار

1998زكً جواد الصراؾزٌاد زكً صالح نعمان ماجستٌر30

2002شالل حبٌب الجبورينؽم نافع بٌثونالتحلٌل العنمودي الستخراج المٌم الشاذة مع تطبٌك عمل32364ًاحصاء دكتوراه31

تمدٌرات مٌاة الشرب فً كربالء فً ضإ معدالت نمو السكان للمدة32362احصاء

(2004-2002)

2004لإي حمً رشٌدعبد الخالك حسن الشالجً ماجستٌر32

ممارنة بعض التجارب الممامة لعدد من التصامٌم فً حالة وجود32346احصاء

المٌاسات المكررة وعدمها

2002كمال علوان خلؾ المشهدانًؼادة لبٌب سٌت شكرجً ماجستٌر33

2000ظافر حسٌن رشٌدوصفً طاهر صالحبعض طرق التمدٌرات الحصٌنة فً تحسٌن الصور الرلمٌة28694احصاء دكتوراه34

2001رفعت الزم مشعلسعٌد عوض سعٌد المعلماالمثلٌة فً استراتٌجٌة متوسط المعاٌنة الطبٌمٌة28976احصاء دكتوراه35

المٌم الشاذة واثرها على بعض الطرابك المعتمدة فً االسماطات28956احصاء

السكانٌة واسالٌب المعالجة

2001شالل حبٌب الجبورياٌهاب عبد السالم محمود ماجستٌر36
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دراسة الزٌادة فً المعالجات االضافٌة الى تصامٌم المربع الالتٌنً مع28939احصاء

تطبٌك

2001كمال علوان خلؾفرح عصام حسٌن ماجستٌر37

التربٌعٌة ،الهدفٌة،االحتمالٌى)تخطٌط االنتاج باستدام البرمجة الرٌاضٌة 29596احصاء

والمحاكاة الدٌنامكٌة فً شركة مصافً الوسط (

2002دمحم علً الكٌالنًسامر دمحم جابر مبارن ماجستٌر38

مساهمة فً دراسة العاللة بٌن التحلٌل المتناظر وال نموذج الخط28385ًاحصاء

اللوؼارتمً

2000ظافر حسٌن رشٌد النجارعمر هاشم عبد الحمٌد التحافً ماجستٌر39

2000ظافر حسٌن رشٌدعمٌل اكرم علً  الزبٌدياستخدام الطرابك الالمعلمٌة فً تحلٌل تصمٌم التمطاع بعاملٌن28448احصاء ماجستٌر40

طرابك التحلٌل العامً مع تطبٌك عملً فً تحدٌد العوامل المإثرة ف28420ًاحصاء

المستوى العملً

2000فارس طاهر حسنلمٌاء طة عبد اللة الجمٌلً ماجستٌر41

استخدام توزٌع كاوس المعكوس لتولٌفات الطلب وفترات االنتظار29093احصاء

باستخدام المحاكاة

2003عبد الرحٌم خلؾ راهً الحارثًرزاز سعٌد الشرعبً ماجستٌر42

2002رفعت الزم مشعل الخمٌسًانوار ضٌاء عبد الكرٌم الشكرجًامثلٌة الدوال الشرابحٌة فً البٌانات ؼٌر المتجانسة29595احصاء ماجستٌر43

التحوٌل بالموى للحصول على خطٌة ورتابة العاللة لمتؽٌرات الجرعة28907احصاء

واالستجابة

2001شالل حبٌب الجبوريهٌثم طة دمحم علً الٌوسؾ دكتوراه44

بناء نماذج محاكاة متكامل لشركة انتاجٌة الستخدامة كاداة مختبرٌة ف28414ًاحصاء

تدرٌس مادة بناء النماذج فً بحوث العملٌات

2000ظافر حسٌن رشٌد  النجارنورٌة عبد دمحم البكري ماجستٌر45

2000ظافر حسٌن رشٌدمناؾ ٌوسؾ حمود   الالمعلمٌة لتمدٌر دوال االنحدارKERNELممارنة ممدرات  28693احصاء ماجستٌر46

"اختبار الفرضٌات لمنظومة معادالت االنحدار ؼٌر المرتبطة ظاهرٌا28419احصاء

(SURE

2000دمحم مناجد الدلٌمًمهند فابك كاظم السعدون ماجستٌر47

/تمدٌر وتحلٌل نماذج االنحدار الخطٌة التً تتحول فً احدى نماطها 28473احصاء

دراسة ممارنة باستخدام المحكاة

2000عماد حازم عبوديلبنى هشام عبد الستار ماجستٌر48

تمدٌر وتحلٌل معادلة االنحدار المتعدد فً حالة كون المتؽٌرات وصفٌة28498احصاء

ومحددة

2000عبد المجٌد حمزة الناصرعبد الحسٌن حسن حبٌب دكتوراه49

2000ضوٌة سلمان حسنشولً صبري مهديدراسة نظرٌة وتطبٌمٌة السلوب برمجة االعداد الصحٌحة28490احصاء ماجستٌر50

2002حمٌد ناصر الفتالاسماء حسٌن سمٌرتمدٌر االحتماالت االنتمالٌة لسالسل ماركوؾ المنتهٌة ؼٌر المستمرة29144احصاء ماجستٌر51

دراسة )الممدرات الحصٌنة لمركبات التباٌن فً النموذج العشوابً 28101احصاء

ممارنة باستخدام المحاكاة

1999دمحم مناجد الدلٌمًعلً جواد كاظم ماجستٌر52

مع تطبٌك (النظرٌة واالستدالل االحصابً  )نظام روتردام التفاضلً 28318احصاء

عملً

1999عبد المجٌد حمزة الناصرسعدون عبد الة ابراهٌم دكتوراه53

دراسة_ تخفٌض تكالٌؾ المنتوج باستخدام اسلوب تحلٌل المٌمة 28225احصاء

نظرٌة وتطبٌمٌة فً الشركة لبامة للصناعات  الجلدٌة

1999اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًاحمد عبد الدابم عمر ماجستٌر54

1999احمد شهاب الحمدانًنشات جاسم دمحم الجبوريبناء جداول الحٌاة متعددة التنالص فً بؽداد28397احصاء ماجستٌر55
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1999فارس مسلم  العذاريٌسرى طارق اسماعٌل لالنحدار مع تطبٌك عملCOXًدراسة وتحلٌل نموذج 28165احصاء ماجستٌر56

دراسة احصابٌة عن توزٌع نظام الخدمة فً انظمة المشاركة الزمنٌة28338احصاء

فً الحاسبات

1999فارس مسلم العذاريسعٌد حمٌد لطٌؾ ماجستٌر57

1999عبد المجٌد حمزة الناصرفراس احمد دمحم المهنادراسة ممارنة بٌن دالة االنتروبً والتحلٌل الطٌفً مع تطبٌك عمل28327ًاحصاء ماجستٌر58

ممارنة اسلوب بٌن مع طرابك التمدٌر الكالسٌكٌة لنماذج مركبات28115احصاء

التباٌن مع تطبٌك عملً

1999ظافر حسٌن رشٌدنهى عبد الرزاق ٌحٌى الدباغ ماجستٌر59

دراسة بعض الخصابص االحتمالٌة لنماذج االوساط المتحركة الدنٌا28508احصاء

الطبٌعٌة وؼٌر الطبٌعٌة بؤستخدام المحاكاة

2000نبٌل هاشم االعرجً/عبد المجٌد حمزة الناصر كرٌمة عبد الكاظم الخفاجً دكتوراه60

تحدٌد مزٌج االنتاج االمثل لمصنع نسٌج بؽداد باستخدام البرمجة27673احصاء

التربٌعٌة

1998ظافر حسٌن رشٌدلصً حمٌد جاسم السالمً ماجستٌر61

1999ظافر حسٌن رشٌد النجارظافر عاصم مصطفى الدباغتحلٌل تباٌن حصٌن للنماذج الخطٌة28332احصاء دكتوراه62

1998ظافر حسٌن رشٌدعامر دمحم نوري المهداوياسلوب بٌز فً اختٌار افضل نموذج تصمٌم تجارب مع تطبٌك عمل27688ًاحصاء ماجستٌر63

1998ضوٌة سلمان حسن الجنابًاحمد عبد المادر عبد العزٌز الشٌخاستخدام اسلوب البرمجة المعلمٌة فً تخطٌط االنتاج27914احصاء ماجستٌر64

1998فارس مسلم العذاريدمحم عامر دمحم جواد المولىتطبٌك برمجة االهداؾ فً نمل المنتجات النفطٌة27669احصاء ماجستٌر65

استخدام بعض اسالٌب متعدد المتؽٌرات للتحلٌل الصوري فً تطبٌمات31081احصاء

علوم الحٌاة

2005عبد المجٌد حمزة الناصراسماء ؼالب الراوي دكتوراه66

2005ظافر حسٌن رشٌدمناؾ ٌوسؾ حمودممارنة الممدرات الالمعلمٌة لتمدٌر دوال الكثافة االحتمالٌة30776احصاء دكتوراه67

2005رفعت الزم مشعل الخمٌسًدمحم عبدهللا  حسن الرفاعًامثلٌة المعاٌنة الطبمٌة وفك االستراتٌجٌة التكرارٌة التمرٌبٌة29709احصاء دكتوراه68

استخدام سالسل ماركوؾ فً التعرؾ على تعالبات الحامض النووي30579احصاء

DNA

2005ضوٌة سلمان حسن الجنابً/ علً عبد الرحمن الزعان  زٌنب هاتؾ عباس الركابً ماجستٌر69

استخدام النماذج الرٌاضٌة فً احتساب تراكٌز بعض ملوثات الهواء ف31029ًاحصاء

بؽداد

2005اٌدن حسن حسٌن الكنانًعدي طة رحٌم خلؾ العنكبً دكتوراه70

الممارنة بٌن بعض طرابك تمدٌر نموذج انحدار اللوجستن والطرابك32341احصاء

الحصٌنة للتجارب الحٌاتٌة ذات االستجابة الثنابٌة باستخدام اسلوب

المحكاة

2005دجلة ابراهٌم العزاوياحمد ذٌاب احمد ماجستٌر71

دراسة ممارنة لطرق التمدٌر الحصٌنة لدالة البماء مع تطبٌك عملً على30768احصاء

مرضى سرطان الدم فً الٌمن

2005هالل عبود البٌاتًماجد هبة اللة علً شرٌم دكتوراه72

التنبإ بكمٌةالطالة الكهربابٌةالمنتجة باستخدام نماذج االنحدار الممٌدة29671احصاء

واسالٌب السالسل الزمنٌة

2003اٌدن حسن الكنانً/اموري هادي كاظم ادٌب احمد علً الرحامنة دكتوراه73

ممارنة  تمنٌات مختلفة لتمدٌر مدى االهداؾ الجوٌة المناورة باستخدام30273احصاء

المحكاة

2004جعفر حسون معٌن الساعدي/ اموري هادي كاظم باسمة لإي حسون معٌن الساعدي دكتوراه74
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دراسة/ استخدام الخوارزمٌات الجنٌة فً البرمجة الخطٌة الضبابٌة 32360احصاء

تطبٌمٌة

2004عبد الرحمن حامد الحسٌنًؼسان عدنان محمود ماجستٌر75

التمٌٌم االحصابً المثلٌة اخفاء النصوص داخل الصور الرلمٌة ف29903ًاحصاء

الحاسبة االلكترونٌة

2004لإي ادور جورج/ فاضل  محسن الربٌعًرابد راؼب  فخري دكتوراه76

2004صالح حمزة عبددمحم رمضان عتاببعض جوانب تملٌص التباٌن فً امثلٌة المحاكاة30188احصاء دكتوراه77

دراسة توفٌك انموذج بٌز الهرمً بصٌؽة االنحدار لمنحنٌات المتمركٌزة29924احصاء

(دراسة تطبٌمٌة )الحدود ذات المرحلتٌن 

2004حمزة اسماعٌل شاهٌنفاضل ناٌوخ خٌزران ماجستٌر78

2004اموري هادي كاظماسامة دمحم جاسم المصاباستخدام توزٌعً بٌتا واالسً فً تمدٌر معلمات انموذج االنحدار الخط29864ًاحصاء دكتوراه79

دراسة احصابٌة لوفٌات االطفال الرضع لمحافظة نٌنوى للفترة30615احصاء

(1987-2004)

2005عبد الحسٌن زٌنًسما سعدي علً الهاشمً ماجستٌر80

2005عبد المجٌد حمزة الناصرثابر فٌصل شاهرطرابك تمدٌر عدد مرات الفشل فً االنظمة المابلة لالطالع30777احصاء دكتوراه81

2001كمال علوان خلؾ المشهدانًماجد هبةهللا علً ثرٌمالتحلٌل االحصابً لتجارب المطع المنشمة المتزنة وؼٌر المتزنة29019احصاء ماجستٌر82

بناء منظومة خبٌرة لتشخٌص التمارب لبعض التوزٌعات االحتمالٌة30584احصاء

المتمطعة

2005علً عبد الحسٌن الوكٌلولٌد مٌة دروٌن ماجستٌر83

ممارنة طرق تمدٌر دالة المعولٌة مع اسلوب بٌز التجرٌبً باستخدام29182احصاء

المحاكاة

2002صباح هادي الجاسمعبٌر عبد االمٌر عبد النبً الحمٌري ماجستٌر84

2002اموري هادي كاظم الحسناويفاطمة عبدالحمٌد جوادمع تطبٌك عملً"  مركبات الخطا فً االنحدار ؼٌر المرتبط ظاهرٌا29516احصاء ماجستٌر85

2002دمحم عبد العال النعٌمًانعام عبد الرحمن نعمان الدوريتحلٌل التجارب ذات االستجابات المتعددة مع التطبٌك29394احصاء ماجستٌر86

2002شالل حبٌب الجبورينؽم نافع بٌثونالتحلٌل العنمودي الستخراج المٌم الشاذة مع تطبٌك عمل29702ًاحصاء دكتوراه87

تحوٌل البٌانات لتمدٌر معالم النمكاذج الخطٌة دراسة تحلٌلٌة لهٌكل32363احصاء

االخطاء المتشعبة

2002اموري هادي كاظمفٌصل ناجً نامك الدوري دكتوراه88

بناء نموذج محاكاة مع نظام مصرفً لتصلٌح العجالت فً هٌبة29106احصاء

الكهرباء باستخدام االسلوب الثالثً االطوار

2001عالء الدٌن حسن المرؼلًرنا كامل مهدي ماجستٌر89

استخدام اسلوب كروستون للسٌطرة على خزٌن المواد  بطٌبة الحركة29763احصاء

فً مخازن الشركة العامة لتوزٌع كهرباء بؽداد

2003فاتن علوان صالح دمحم الدهلكًسرمد علوان صالح دمحم ماجستٌر90

التوزٌع االمثل لبعض المنتجات النفطٌة باستخدام استراتٌجٌة المرار29656احصاء

المتعدد

2002ضوٌه سلمان حسنمٌثم موفك شاكر السعدي ماجستٌر91

التنبإ بالتراكٌب الثانوٌة لنماذج بروتنٌة باستخدام طرابك30189احصاء

FASMAN-CHOUونماذج التماثل والشبكات العصبٌة االصطناعٌة 

2004حذامة رزولً حسن/ اموري هادي كاظم علً عبدالحافظ ابراهٌم دكتوراه92

2004رفعت الزم مشعلحنان سعٌد مالن الراويافضل طرابك المعاٌنة فً تمدٌر اعداد النخٌل فً محافظة البصرة29962احصاء ماجستٌر93

2003ظافر حسٌن رشٌدلماء علً دمحم العلويممارنة ممدرات التباٌن المشترن الحصٌنة بٌن تحلٌل المركبات الربٌسٌة26780احصاء دكتوراه94
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تطبٌك/ تطوٌر عملٌة صنع المرار باستخدام المجموعات المتذبذبة 29938احصاء

عملً فً الشركة العامة لتوزٌع كهرباء بؽادا

2004ضوٌةسلمان حسن الجنابًعواطؾ بناي جار هللا المرطوسً ماجستٌر95

2004ظافر حسٌن رشٌدصباح منفً رضاتحدٌد هوٌة المتكلم باستخدام الشبكات العصبٌة29986احصاء دكتوراه96

2003بشرى علً ٌعموب الجعفري/ خالد زهدي مصطفى هالة ولٌد حمدي الزبٌديتمدٌرارت الهجرة الداخلٌة فً العراق باستخدام النماذج السكانٌة29769احصاء ماجستٌر97

)تصمٌم نظام رٌاضً دٌنامٌكً الخطً باستخدام الشبكات العصبٌة29816احصاء

NARMAX) الؼراض تحلٌلٌة وتنبوبٌة لنشاط المبٌعات فً سركة

كهرباء بؽداد

2003دمحم علً الكٌالنًاٌفان عالء ناظم الشٌخٌلً ماجستٌر98

اٌجاد التوزٌع االحتمالً للطلب خالل فترة االنتظار للموارد المخزنٌة ف29901ًاحصاء

شركة تعببة الؽاز

2004عماد حازم عبوديعلً هشام عبد الرسول ماجستٌر99

استخدام المحاكاة للتحرٌعن حصانة ممدرات التمنٌة الموابمة لعملٌة29745احصاء

المتوسطات المتحركة

2004صالح حمزة عبدمهند سعٌد ناٌؾ العمرو دكتوراه100

استخدام التحلٌل التطبٌمً نتعدد المراحل فً تكثٌؾ صور االلمار29109احصاء

الصناعٌة الرلمٌة بالحاسبة االلكترونٌة

2001فاضل محسن الربٌعًولٌد عبد هللا رحٌمة دكتوراه101

2004خالد زهدي خواجة فً العراق1997تموٌم وتصحٌح بٌانات العمر فً بؽداد 29092احصاء ماجستٌر102

2005حمٌد ناصر الفتالنشاة جاسم دمحمبعض جوانب تحلٌل السالسل الزمنٌة الحٌاتٌة31017احصاء دكتوراه103

2004صباح هادي الجاسمفراس صدام عبد الهاللًممارنة طرابك تمدٌر معالم انموذج وٌبن للفشل بثالث معالم29983احصاء ماجستٌر104

2007لمٌعة بالر جواداحالم حنش كاطعARIMAاختبارات التكامل الكسري فً نماذج 31355احصاء ماجستٌر105

لتمدٌر دالة االنحدار االمعلمٌة باستخدام,simexممارنة بٌن طرٌمتً 29811احصاء

المحاكاة

2003دجلة ابراهٌم/ نذٌر عباس الشمرياسراء سعدون علوان ماجستٌر106

استخدم المحاكاة فً ممارنة طرابك تمدٌر معالم توزٌع المٌمة المتطرلة31198احصاء

فً العٌنات الكاملة والمبتورة

2006ضوٌه سلمان حسنلصً حامد خلؾ الدلٌمً ماجستٌر107

2006ضوٌة سلمان حسناٌمان عبدعلً داوداستخدم نظرٌة الرابطة لتحلٌل دالة البماء ذات المتؽٌرٌن31170احصاء دكتوراه108

2006منعم عزٌز دمحمعلً سٌؾ الدٌن عبد الحافظتحلٌل السالسل الزمنٌة لبعض انواع مرض السرطان فً العراق31232احصاء ماجستٌر109

دراسة احصابٌة للعوامل المإثرة على الصحة النفسٌة   للفرد ف31158ًاحصاء

(دراسة مٌدانٌة  )الجامعة المستنصرٌة 

2007نزٌة عباس المشهدانًعابدة هادي صالح ماجستٌر110

نماذج صفوت االنتظار واستخدامها فً دراسة حركة النمل فً مطار31136احصاء

دمشك الدولً

2006خلؾ مطر  الجوادزكرٌا دمحم دٌب الزلك ماجستٌر111

ي لتجارب المطاعات ؼٌر الكاملة المتزنة_استخدام التصمٌم االمثل 27155احصاء

بنفس المعلمات

2006عماد حازم عبوديؼٌاث حمٌد مجٌد ماجستٌر112

2006رفعت الزم الخمٌسسحر طارق محمود الرحٌم(الذاتً وتحلٌل المكونات الربٌسة _ االنساق 31078احصاء ماجستٌر113

2006هٌثم طة دمحم علًطة حسٌن علً دمحمتعظٌم كفاءة التحلٌل لمنحى اللوجستن باستخدام التحوٌل بالموى31089احصاء ماجستٌر114
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توظٌؾ نهج سطوح االستجابات    المتعددة المرتبطة فً تصمٌم31187احصاء

المعلمة الحصٌن مع تطبٌمات عملٌة

2006ابتسام مصطفى كمال/ عبد الحلٌم المٌسً فرح عصام حسٌن دكتوراه115

2007صالح حمزة عبدابتسام عبد ناصرتملٌص حٌز تواجد افضل معلمة موابمة عند استخدام التمنٌة فً التمدٌر31554احصاء دكتوراه116

2006عصام حسٌن خضر البٌاتًاحمد فاضل فتاحالتنبإ بمعدالت الوفٌات وبناء جداول الحٌاة لدول فرنسا31184احصاء ماجستٌر117

استخدام التحلٌل البٌزي لنموذج انحدار خطً بسٌط باستخدام اسلوب31196احصاء

المحاكاة

2006دمحم صادق الدورياٌناس عبد الحافظ دمحم ماجستٌر118

2006اٌدن حسن حسٌنوفاء سٌد حسنٌن الشٌخاستخدام التحلٌل العنمودي فً عملٌات التصنٌؾ مع تطبٌك عمل31165ًاحصاء دكتوراه119

2006بشرى علً ٌعموبرشا عادل سعٌد هاديتموٌم بٌانات الوفٌات فً العراق وتمدٌر بعض مإشراتها31237احصاء دكتوراه120

توظٌؾ الخوارزمٌة الوراثٌة فً انشاء تصامٌم المطاعات ؼٌر الكاملة31310احصاء

المتزنة

2006كمال علوان خلؾ المشهدانًسهام دنخا خوشابا ماجستٌر121

2006اٌدن حسن حسٌنرواء صالح الصفارتمدٌر حدود التنبإ الولات الفشل لبٌانات المرلبة من النوع االول وبٌن31197احصاء ماجستٌر122

2006لمٌعة بالر جوادبراق صبحً كاملمعولٌة االنظمة المابلة للتصلٌح مع تطبٌك عمل31072ًاحصاء ماجستٌر123

استخدام االسالٌب االحصابٌة لبٌان تاثٌر الحرب والحصار االلتصادي31484احصاء

فً تجارة العراق الخارجٌة

2007عبد الحسٌن مرتضى زٌنًعواطؾ رزولً مزعل الدبٌسً دكتوراه124

تاثٌر االؼراق واالخفاء على مإشر االختٌارات الناجمة عن تلوث عٌنة31451احصاء

تخضع لتوزٌع طبٌعً

2007صالح حمزة عبدهانً عبدهللا حسن دكتوراه125

ممارنة طرابك تمدٌر معلمات دالة الشدة لعملٌات بواسون ؼٌر31472احصاء

المتجانسة

2007خالد ضاري عباسجاسم حسن الزم ماجستٌر126

ممارنة بعض طرابك تمدٌر معلمات االنموذج المختلط من الرتبة االولى31549احصاء

باستخدام المحاكاة

2007لمٌعة بالر جوادلمٌاء دمحم علً البدرانً دكتوراه127

ممارنة النماذج الخطٌة والتربٌعٌة والمختلطة للتحلٌل الممٌز باستخدام31418احصاء

المحاكاة

2007دجلة ابراهٌم مهديناظم مجٌد عبود ماجستٌر128

تمنٌات المعاٌنة االحصابٌة ودورها فً عملٌة ضبط الجودة الصناعٌة31531احصاء

(ٌدكو)مع تطبٌك عملً على الشركة الٌمنٌة لصناعة وتجارة االدوٌة 

وشركة شفاكو للصناعات الدوابٌة

2007عمار ناصر اؼا/عدنان عباس حمٌدجالل عبد المادر احمد االشعري ماجستٌر129

2000ضوٌة سلمان حسناسٌل سمٌر دمحم محمودطرابك تمدٌر معالم توزٌع هرمت االحتمالً مع تطبٌك عمل32350ًاحصاء ماجستٌر130

تصمٌم نظام معرفً لتشخٌص االمراض الباطنٌة باستخدام المجموعات28667احصاء

المتذبذبة

2000عبد الرحمن حامد الحسٌنًدمحم جاسم دمحم ماجستٌر131

2000ضوٌة سلمان حسناسٌل سمٌر دمحم محمودطرابك تمدٌر معالم توزٌع هرمت االحتمالً مع تطبٌك عمل28476ًاحصاء ماجستٌر132

2000لمٌعة بالر جواد الجوادعدي علً حسٌن الهاشمًاستخدام نظم اسناد المرار فً السٌطرة على الخزٌن28515احصاء ماجستٌر133

2000دمحم عبد العال النعٌمًجمال احمد صالحاستخدام سالسل ماركوؾ فً التنبإ بسكان الجمهورٌة الٌمنٌة28686احصاء دكتوراه134
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تشخٌص المٌم الشاذة المتعددة فً بٌانات متعدد المتؽٌرات وفً نماذج31752احصاء

االنحدار الخطً المتعدد

2000هالل عبود تمً البٌاتً/ شالل حبٌب عبد اللة فاطمة جاسم دمحم دكتوراه135

2000لمٌعة الر الجواداسٌل ابراهٌم محسن الموسويبرمجة الصٌانات الولابٌة باستخدام لواعد البٌانات28475احصاء ماجستٌر136

مع تطبٌك عملً فً)تاسٌس وبناء نظم لواعد بٌانات موزعة متكاملة 31593احصاء

(وزارة الصناعة 

2007مٌساء حمشوانمار نافع عرابً ماجستٌر137

دراسة تطبٌمٌة للنمابات )دراسة اكتوارٌة تحلٌلٌة لتامٌن المجموعات 31148احصاء

(المهنٌة

2006عدنان مطر الجرادبسٌرة حسن درٌباتً دكتوراه138

تمٌٌم وتحسٌن التمرب الخطً لبعض نماذج االنحدار الالخطٌة ف30765ًاحصاء

الكٌمٌاء الحركٌة

2006عصام حسٌن خضر/ حمٌد ناصر الفتال صباح فرج عبد الحسٌن دكتوراه139

ممارنة ممدرات بٌز التجرٌبً والممدرات المملصة فً نموذج االنحدار32359احصاء

المتعدد

2005اموري هادي كاظمحازم منصور كوركٌس ماجستٌر140

2001شالل حبٌب الجبوريعلً سالم عزانمنالشة نظرٌة وتجرٌبٌة فً تموٌم الممدرات الحصٌنة29075احصاء دكتوراه141

الممارنة بٌن بعض الطرابك الالمعلمٌة فً تمدٌر نماذج االنحدار الخط28940ًاحصاء

المتعدد

2001دجلة ابراهٌم مهديمحمود دمحم شكور محمود ماجستٌر142

2001شالل حبٌب الجبورينبٌل جورج ناسًتمٌٌم كفاءة طرق تمدٌر المٌم اشاذة لنماذج االنحدار290104احصاء دكتوراه143

2001عبد الرحمن حامد الحسٌنًنرجس هادي رهٌؾ العبوديطرابك تمدٌر المٌم المفمودة فً الصور المشوهة28769احصاء ماجستٌر144

2001كمال علوان خلؾ المشهدانًدمحم حسٌن عبد الحمٌد جواجدراسة تحلٌلٌة للتجارب العاملٌة الجزبٌة28683احصاء ماجستٌر145

استخدام ممدرات التملص لمعالجة مشكلة تجانس التباٌن فً نموذج29143احصاء

االنحدار الخطً البسٌط

2001اٌدن حسن حسٌن الكنانًهتوؾ عبد الرزاق احمد طة العبٌدي ماجستٌر146

ممارنة فترة الثمة مع الفترة البٌزٌة للتركٌبة الخطٌة لمتوسطات عامل21890احصاء

التداخل مع تطبٌك عملً

2006اموري هادي كاظمحسام موفك صبري الدلٌمً ماجستٌر147

الدمج بٌن الطرابك االعتٌادٌة والؽالؾ الطٌفً بالتحوالت لالستمرارٌة291425احصاء

باعتماد المطع والنافذة المثلى

2003عبد المجٌد حمزة الناصرلمٌعة بالر جواد الجواد دكتوراه148

2005حمٌد ناصر الفتالانكٌن انترانٌن هاٌناستكشاؾ وتمدٌر المٌم الشاذة فً بعض النماذج الالخطٌة31010احصاء دكتوراه149

2002لمٌعة بالر جواد/ ظافر حسٌن رشٌد النجارعاٌدة زواٌن ارشاكٌانحساسٌة نموذج مباراة تفاضلٌة29591احصاء ماجستٌر150

دراسة معولٌة وجدولةاولات الصٌانة لمحطات الضؽط العالً للشركة29547احصاء

العامة لتوزٌع كهرباء بؽداد

2002حامد سعد نور الشمريفارس مهدي علوان الربٌعً ماجستٌر151

ممارنة بعض التجارب الممامة لعدد من التصامٌم فً حالة وجود29208احصاء

المٌاسات المكررة وعدمها

2002كمال علوان خلؾ المشهدانًؼادة لبٌب شٌت شكرجً ماجستٌر152

استخدام صفوؾ االنتظار فً تمٌٌم مراكز الصٌانة فً الشركة العامة29448احصاء

لتوزٌع كهرباء بؽداد

2002فرحان اسماعٌل دخٌل العانًمشتاق طالب حسٌن المٌسً ماجستٌر153
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استخدام االسالٌب االحصابٌة فً تحدٌد افضل دالة انتاج للالنشطة29367احصاء

االلتصادٌة فً العراق

2002رفعت الزم الخمٌسهشام فرعون عبد اللطٌؾ ماجستٌر154

2002رفعت الزم مشعل الخمٌسلمٌاء دمحم علً البدرانًتمٌٌم االسالٌب االحصابٌة المستخدمة فً تمدٌرات انتاج الحنطة والشعٌر29366احصاء ماجستٌر155

2003منعم عزٌز دمحم/عبد المجٌد حمزة الناصر فإاد عبدة اسماعٌلطرابك تشخٌص نماذج السالسل الزمنٌة المختلطة فً الرتب الدنٌا29776احصاء دكتوراه156

2002عالء الدٌن المرؼلًولاص سعد خلؾ المفرجً نٌسان العامة باستخدام اسلوب البرمجة الخطٌة7تخطٌط االنتاج لشركة 29348احصاء ماجستٌر157

2003فرحان اسماعٌل العانًبلسم مصطفى شفٌك الناببتمدٌر دالة المعولٌة لتوزٌع لوؼارتم الطبٌعً مع تطبٌك عمل29840ًاحصاء ماجستٌر158

استخدام نظرٌة صفوؾ االنتظار المتمدمة فً تحلٌل وتحسٌن اداء بعض32361احصاء

مراكز الصٌانة الربٌسٌة فً الشركة العامة لتوزٌع كهرباء بؽداد

2002فرحان اسماعٌل دخٌل العانًمشتاق طالب حسٌن المٌسً ماجستٌر159

2002مإٌد عبد الرزاق االعظمًعبد الستار عبد البالً العزاويمنظومة خبٌرة فً مجال تصمٌم وتحلٌل التجارب29147احصاء دكتوراه160

تحوٌل البٌانات لتمدٌر معالم النماذج الخطٌة دراسة لهٌكل اخطاء29657احصاء

المتشعبة

2002اموري هادي كاظمفٌصل ناجً نامك الدوري دكتوراه161

استخدام سالسل ماركوؾ وبرمجة االهداؾ فً تخطٌط الموى العاملة29071احصاء

مع التطبٌك

2003حمٌد ناصر حمٌد الفتالصفاء كرٌم كاظم الزٌاوي ماجستٌر162

2004صالح حمزه عبدعمار كونً ناصر الزٌدي( DNA)التحلٌل الطٌفً لمتسلسة الحمض النووي 29956احصاء دكتوراه163

ممارنة االسالٌب المستخدمة فً تحدٌد عدد المركبات الربٌسة مع جانب30272احصاء

تطبٌمً

2004دجلة ابراهٌم العزوايزٌنة ٌاوزعبد المادر اوجً ماجستٌر164

دراسة تحلٌلٌة حول نموذج االنحدار الذاتً ثنابً المتؽٌرات من الرتبة29716احصاء

االولى

2003عبد المجٌد حمزة الناصرسالم دمحم الداهري دكتوراه165

بناء منظومة خٌٌرة لتنمٌة بٌانات متعدد المتؽٌرات ونماذج االنحدار29821احصاء

الخطً من المشهدات الشاذة

2003اٌدن حسن حسٌن الكنانًمهند فٌضً رحٌم شاطً الدلٌمً ماجستٌر166

2003منعم عزٌز دمحمندى صباح ال شعباندراسة كفاءة ممدرات معولٌة نظام االجهاد الموه باستخدام توزٌع وٌبل31037احصاء دكتوراه167

2002ظافر حسٌن رشٌدالبال محمود علوانممارنة لبعض اسالٌب الممارنة المتعددة الحصٌنة29728احصاء ماجستٌر168

ممارنة طرابك تمدٌر معلمات االنموذج الثنابً اللوجستٌن المختلط31160احصاء

باستخدام المحكاة مع تطبٌك عملً

2006ظافر حسٌن رشٌدهند ولٌد عبد الرحمن الجبوري ماجستٌر169

2002_ 1997االسماطات السكانٌة لمحافظة البصرة للفترة من 30612احصاء

 فً العراق1997باستخدام نتابج التعداد العام لسنة 

2005زهرة حسن عباس التمٌمًنادٌة علً عابد الحمٌداوي ماجستٌر170

ممارنة بٌن طرابك تحلٌل وتبإ السالسل الزمنٌة وتطبٌماتها على30589احصاء

مبٌعات الشركة العامة لتوزٌع كهرباء بؽداد

2005عبد المجٌد حمزة الناصراسٌل سمٌر دمحم محمود دكتوراه171

بعض اختبارات لصور- استخدام المحاكاة للتحري عن حصانة 30763احصاء

ARMAالمالءمة لنماذج 

2005صالح حمزة عبدنعمة حسن جاسم الجبوري دكتوراه172
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ممارنة بٌن طرابك تمدٌرالمعولٌة فً حالة االجهاد والمتانة النموذج31535ًاحصاء

بارٌتووٌٌل

2007صباح هادي الجاسممً تحسٌن عبد الحلٌم العانً ماجستٌر173

2007هالل عبود البٌاتًمٌسون علً رحمن المنداليممارنة بعض الطرق الحصٌنة اامربعات الصؽرى الجزبٌة31377احصاء ماجستٌر174

2007فاتن فاروق صالح البدريدمحم سعد ابراهٌمبناء نموذج رٌاضً خطً لشبكة توزٌع المنتجات النفطٌة فً العراق31522احصاء ماجستٌر175

 لماعة1996تملبات سعر الصرؾ الدٌنار العرالً للمدة من عام 31851احصاء

والتنبإ بسعر فً المستمبل باستخدام سالسل2005منتصؾ عام 

ماركوؾ

2007صباح منفً الشمريخلٌل برهان الدٌن فرمان السعدي ماجستٌر176

 والمجموع المتراكمXممارنة التصادٌة بٌن لوحة المتوسط 29449احصاء

CHSUMوالمعدل الهندسً المتحرن          باستخدام اسلوب  

2002عبد الرحٌم خلؾ راهًعبدة دمحم علً عطا ماجستٌر177

دراسة. تاثٌر ادارة مصرؾ الزبون فً عدد من لرارات العملٌات 31540احصاء

تحلٌلٌة فً معمل االلبسة الرجالٌة الجاهزة فً النجؾ

2007عالء فرحان طالبهدى دمحم سلٌم ماجستٌر178

تمدٌر مإشرات الفمر بتطبٌمنماذجاالنحدار على المتؽٌرات االلتصادٌة29672احصاء

من خالل بٌانات مسح نفمات ودخل االسرة فً االردن

2002اٌدن حسن حسٌنعدنان داود خلٌل بدران ماجستٌر179

2002مهدي مسن العالقاسماعٌل هادي جلوب العكٌديتمدٌر معامالت تاثٌر التصمٌم فً المسموح االحصابٌة26346احصاء ماجستٌر180

2002عماد حازم عبوديدالٌا هشام عبد الرحمن الشٌخلًحول تصامٌم المطع المخططة29374احصاء ماجستٌر181

2002منعم عزٌز دمحمنعٌمة احمد ٌودرٌسةاستخدام نظرٌة صفوؾ االنتظار لدراسة مشكلة االكتظاظ بمٌناء الجزابر29371احصاء ماجستٌر182

استخدام البرمجة الدٌنامكٌة فً حساب االحتماالت االنتمالٌة للحمض31015احصاء

مع تطبٌك عملً على السلسة  الجنٌة لهرمون )DNA)النووي

االنسولٌن للبشر والجرذان

2005ضوٌة سلمان حسنابراهٌم زؼٌتون جلوب ماجستٌر183

 مع طرٌمة سطح االستجابة للتتجربةTaguchiممارنة طرٌمة 29858احصاء

العاملٌة الجزبٌة باستخدام المحكاة

2003عبٌد محسن الزوبعً/ كمال علوان خلؾ المشهدانً منال جبرٌل محمود تٌم ماجستٌر184

دراسة نموذج تحلٌل التباٌن العمومً التام متعدد المتؽٌرات32349احصاء

CGMANOVAًمع تطبٌك عمل 

2000ظافر حسٌن رشٌددمحم علً سرار ماجستٌر185

التمدٌرات الحصٌنة للجرعة المإثرة الوسٌطة         فً التجارب30616احصاء

الحٌاتٌة ثنابٌة االستجابة

2005حمزة اسماعٌل شاهٌناحمد مهدي صالح ماجستٌر186

دراسة بعض الطرابك التملٌدٌة والشبكة العصبٌة االصطناعٌة ف31534ًاحصاء

التنبوات المستمبلٌة

2007سلٌم اسماعٌل العزاويخالد ولٌد عطا الشٌبً ماجستٌر187

ممارنة بعض طرابك تمدٌر المعلمة والمعولٌة النموذج رتلً للفشل31486احصاء

لبٌانات تامة وبٌانات تحت المرالبة من نوع االول باستخدام المحكاة

2007عبد المجٌد حمزة الناصرصبا صباح احمد الجمٌلً ماجستٌر188

2007عادل هادي البؽداديسما ساهر انطوان فً تصمٌم المنتوج دراسة استطالعٌة الراءDFSSاثر استخدام تمنٌة 31575احصاء ماجستٌر189

2007سجى دمحم حسٌنحال كاظم عبٌد الصٌحاويالتحلٌل االحصابً لتجارب المٌاسات المكررة للبٌانات المصنفة31734احصاء ماجستٌر190
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بعض طرابك التشخٌص والتمدٌر فً االنحدار الذاتً الخطً وؼٌر31636احصاء

الخطً ذي الرتب الدنٌا

2007عبد المجٌد حمزة الناصرفراس احمد دمحم المهنا دكتوراه191

تطبٌمات لنظرٌة صفوؾ االنتظار فً مستشفى التعلٌمً لكلٌة طب31585احصاء

جامعة بؽداد/ االسنان 

2007فاتن فاروق البدريعمار شهاب احمد ماجستٌر192

اثر تصمٌم المنتوج فً تملٌل التكالٌؾ لتحمٌك المٌزة التنافسٌة دراسة31449احصاء

حالة فً الشركة العامة للصناعات الصوفٌة

2007دمحم ناصر اسماعٌلاحالم علوان صادق ماجستٌر193

المعاٌنة االحصابٌة وتطبٌماتها فً دراسة المستوى المعٌشً للٌد31507احصاء

العاملة لدى المطاع العام والخاص الصناعً فً مدٌنة دمشك وربمها

2007طالل عبود/ عدنان عباس حمٌدانراتب دمحم البلخً دكتوراه194

 لؽاٌة منتصؾ1996تملبات سعر صرؾ الدٌنار العرالً للمدة من عام 31323احصاء

 والتنبإ بسعر فً مستمبل باستخدام سالسل ماركوؾ2005عام 

2007صباح منفً الشمريخلٌل برهان الدٌن  فرمان  السعدي ماجستٌر195

2007حمزة اسماعٌل شاهٌنحسٌن علً عبدهللا الجشعمًممارنة لبعض الممدرات الحصٌنة لمعالم النماذج الالخطٌة31622احصاء دكتوراه196

نماذج السالسل الزمنٌة وتطبٌماتها فً دراسة لطاع النفط والؽاز ف31665ًاحصاء

الٌمن

2007هدى نبٌل رومانً/ عدنان عباس حمٌدان رزان سعٌد بن سعٌد الشرٌعً دكتوراه197

2006خالد ضاري الطابًبروٌن اٌشا كٌوركٌسبناء انموذج محاكاة الٌجاد معولٌة منظومة لدرة كهربابٌة31142احصاء ماجستٌر198

2006صباح هادي جاسمعالء حسٌن علً االعظمًخصابص توزٌع بارٌتو وممارنة طرابك تمدٌر معلمة الشكل31190احصاء ماجستٌر199

ممارنة اسلوب بٌز مع طرابك اخرى لتمدٌر دالة المعولٌة لتوزٌع بارٌتو31317احصاء

من النوع االول

2006صباح هادي الجاسمستار دمحم صالح ماجستٌر200

التكنولوجٌا المتمدمة فً مٌدان نظم المعلومات دراسة حالة تطبٌمٌة ف31031ًاحصاء

لطاع االتصاالت الهاتفٌة

2006عبد الرزاق الفاضلسهٌر عبداللطٌؾ بملة ماجستٌر201

2006لماء علً دمحم العلويافراح دمحم كاظم الشحانًاستخدام التحلٌل العاملً الحصٌن فً االمراض  الباطنٌة والصدرٌة31326احصاء ماجستٌر202

2006سلمى ثابت ذاكر االلوسًفاضل حمٌد هادي الحسٌنًمع تطبٌك عملً (االختزالً)التحلٌل العاملً باستخدام االرتباط الموٌم 31394احصاء ماجستٌر203

اسماطات السكان والموى العاملة فً محافظة نٌنوى للفترة31376احصاء

1997حسب التعداد العام للسكان  (1997-2027)

2007بشرى علً ٌعموب الجعفرياسٌل محمود شاكر السهٌل ماجستٌر204

اثر االبداع التكنولوجً فً تصمٌم المنتوج السلعً دراسة حالة ف31461ًاحصاء

الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة

2007اٌاد محمود الرحٌمدنٌا كرٌم حسن ماجستٌر205

2007دمحم صادق الدوريمٌسون حمٌد فرج دمحمبناء انماذج للمعاٌنة البٌزٌة المفردة بافتراض مربع كلً كتوزٌع مسبك31538احصاء ماجستٌر206

 لتجارب المطاعات ؼٌر الكاملة المتزنة بنفسDاستخدام التصمٌم االمثل31320احصاء

المعلمات

2006عماد حازم عبوديؼٌاث حمٌد مجٌد ماجستٌر207

ممارنة فترة الثممة مع الفترة البٌزٌة للتركٌبة الخطٌة لمتوسطات عامل31082احصاء

التداخل مع تطبٌك عملً

2006اموري هادي كاظمحسام موفك صبري الدلٌمً ماجستٌر208

)استخدام بطالة التمدٌرات المتوازنة فً عملٌات اعادة هندسة االعمال 31166احصاء

دراسة حالة فً شركة العامة للصناعات النسٌجٌة

2006موفك صادق رسن الخزعلً ماجستٌر209
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استخدام بعض الطرابك االحصابٌة والتصنٌؾ الشهري فً التصنٌؾ32358احصاء

"والتنبإ بافالس الشركات مالٌا

2006صباح منفً الشمريوسام سرحان ذٌاب ماجستٌر210

الممارنة بٌن طرابك تمدٌر النموذج الرٌاضً لسلسة الحمض النووي31033احصاء

dnaًمع تطبٌك عمل 

2006فاتن فاروق صالح البدريمظهر خالد عبدالحمٌد الجبوري ماجستٌر211

تطبٌك طرابك التحلٌل االحصابً المتعدد المتؽٌرات فً دراسة اهم31147احصاء

العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة المإثرة على وفٌات االطفال فً لٌبٌا

2006 لاسم النعٌمًعبد الؽفار فرج عبد الؽفار حمد دكتوراه212

2006ظافر حسٌن رشٌد النجارهٌفاء طة عبد احمداستخدام بعض النماذج الخطٌة فً تحلٌل الصور المتحركة31074احصاء دكتوراه213

2006هٌثم طة دمحم علً الٌوسؾامال صادق حمودي صادق الموسويالعظمى لتمدٌر المعولٌة. ممارنة استخدام المتوسط والمٌمة 31132احصاء ماجستٌر214

ممارنة بعض الطرابك المعلمٌة والالمعلمٌة لبعض تصمامٌم المٌاسات31016احصاء

المكررة

2005     ظافر حسٌن رشٌدسجى دمحم حسٌن علً دكتوراه215

دراسة ممارنة الستخدام لوحة المعدل االسً الموزون المتحرن31460احصاء

(EWMA) ؼٌر ثابتة الحدود مع لوحة االستجابة االولٌة السرٌعة

(FIR-EWMA) للتوزٌع اللوجستً والبالس

2006نزٌة عباس المشهدانًجنان عباس ناصر العبٌدي دكتوراه216

2007دمحم صادق عبد الرزاق الدوريافتخار علً حسٌن الدفاعًاستخدام اسلوب ماركوؾ فً شبكات بٌرن االحتمالٌة مع تطبٌك عمل31393ًاحصاء ماجستٌر217

 ,JURECKORE      باستخدام المحاكاة ولعدة توزٌعات  31156احصاء

SHAGIRO- WILK

2006دجلة ابراهٌم مهديوفاء جاسم دمحم العمابً ماجستٌر218

2005سلمى ثابت ذاكر االلوسًصادق عواد كاظم الدراجً التنبإٌة سالسل الزمنٌةHOLT, WINTERممارنة طرابك 31006احصاء ماجستٌر219

استخدام انموذج مصفوفة لٌسالي السماط سكان العراق من االناث31439احصاء

2047-1997ودراسة اتجاهات النمو للفترة 

2007عبد الحلٌم المٌسًوسن مكً وهٌب منى دكتوراه220

-تحدٌد كلفة الخدمة المصرفٌة باستخدام التكالٌؾ على اساس االنشطة 31331احصاء

 بحث تطبٌمً ممدم71/ فرع الٌرمون / دراسة حالة فً مصرؾ الرشٌد 

2006عبد الصاحب نجم عبدندى سلمان نكة النداوي دكتوراه221

تموٌم االداء فً ظل نظام محاسبة المسإولٌة دراسة تطبٌمٌة ف27913ًاحصاء

المنشاة العامة للصناعات النسٌجٌة فً الحلة

1998فابز نعٌم ٌوسؾصالح مهدي جواد ماجستٌر222

2007صباح منفً رضامروان فٌصل توفٌك بخاٌاتطبٌمات االمثلٌة متعددة االهداؾ فً الصناعات النفطٌة31559احصاء ماجستٌر223

2007دجلة ابراهٌم مهدياسماء نجم عبدهللا الالمعلمٌنSPEQRMAN, KENDALLاستخدام اختٌاري 31354احصاء ماجستٌر224

دراسة ممارنة لبٌان طرٌمة لتمرٌر معلمات انموذج االنحدار الخط29141ًاحصاء

عندما ٌكون لالخطاء العشوابٌة توزٌع متعدد المتؽٌرات باستخدام

المحكاة

2001دجلة ابراهٌم مهديكوثر دمحم علً الخٌري ماجستٌر225

دراسة نموذج تحلٌل التباٌن العمومً التام متعدد المتؽٌرات28739احصاء

CGMANOVAًمع تطبٌك عمل 

2000ظافر حسٌن رشٌددمحم علً سرار ماجستٌر226

2006عماد حازم عبودينازن جعفر صادقممارنة ممدر المنوال الحصٌن مع بعضالممدرات االخرى ولمعلمة المولع31357احصاء ماجستٌر227
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تشخٌص وفحص مدى المالبمة لنماذج السالسل الزمنٌة المختلطة ذات30772احصاء

الرتب الدنٌا

2005عبد المجٌد حمزة الناصرعبٌد محمود محسن الزوبعً دكتوراه228

2005اموري هادي كاظمحازم منصور كوركٌساستخدام اسلوب بٌز التجرٌبً فً تمدٌر معلمات نموذج االنحدار الخط31043ًاحصاء دكتوراه229

استخدام الشبكة العصبٌة الخلفٌة للتنبإفً مبٌعات الشركة العامة29360احصاء

لتوزٌع كهرباء بؽداد

2002فاتن فاروق البدريعبٌر سالم علوان ماجستٌر230

تصمٌم نظام معرفً لتشخٌص االمراض الباطنٌة باستخدام المجموعاتاحصاء

المتذبذبة

2000عبد الرحمن حامد الحسٌنًدمحم جاسم دمحم ماجستٌر231

دراسة )استعمال المحاكاة والبرمجة الخطٌة فً تخطٌط العمل الرلابً 32422احصاء

(تطبٌمٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة

2010ضوٌة سلمان حسنهدٌل مهدي كاظم الشكري ماجستٌر232

تمثٌل فضاء الحالة لنماذج السالسل الزمنٌة التركٌبٌة ونماذج31833احصاء

جنكٌنز مع تطبٌك فً سوق العراق لالوراق المالٌة-بوكس

2008افتخار عبد الحمٌد النماشهدى عدنان توفٌك المره لوسً ماجستٌر233

2008خلود ٌوسؾ خموسرى صباح كٌتب النداويممارنة بعض الممدرات الحصٌنة فً الدول التمٌٌزٌة مع تطبٌك عمل31628ًاحصاء ماجستٌر234

ممارنة بٌن ممدرات التملص البٌزٌة وممدرات التملص لتباٌن التوزٌع31757احصاء

الطبٌعً باستخدام المحاكاة

2008اموري هادي كاظمدمحم حسٌن عبد الحمٌد جواد البٌرمانً دكتوراه235

دراسة))دراسة ممارنة لطرابك تمدٌر أنموذج أنحدار خطً متعدد31708احصاء

((تطبٌمٌة على االرلام المٌاسٌة 

2008عبد الحسٌن زٌنًمحمود دمحم شكور محمود أمرٌر دكتوراه236

2008صالح حمزة عبدوفاء عدنان ساجددراسة حصول حصانة معٌار بارزن31744احصاء ماجستٌر237

تحلٌل وتصمٌم منظومة معلوماتٌة الداء وتنفٌذ العملٌات االحصابٌة ف31277ًاحصاء

المكتب المركزي لالحصاء فً سورٌة

2006لاسم النعٌمً/مرٌم ساعً أبتسام علً رجوب ماجستٌر238

2000ضوٌة سلمان حسن الجنابًشولً صبري مهدي الساعديدراسة نظرٌة وتطبٌمٌة السلوب البرمجة العددٌة32365احصاء ماجستٌر239

ممارنة بٌن اسلوب بٌز وطرابك أخرى لتمدٌر دالة المعولٌة باستخدام32366احصاء

المحاكاة

2001صباح هادي الجاسمفإاد سعٌد لابد الدعٌس ماجستٌر240

مع تطبٌك(النظرٌة واالستدالل االحصابً )نظام روتردام التفاضلً 32367احصاء

عملً

1999عبد المجٌد حمزة الناصرسعدون عبد هللا ابراهٌم العبٌدي دكتوراه241

ممارنة أسلوب بٌز مع طرابك التمدٌر الكالسٌكٌة لنماذج مركبات التباٌن32368احصاء

مع تطبٌك عملً

1999ظافر حسٌن رشبدنهى عبد الرزاق ٌحٌى الدباغ ماجستٌر242

2003فاضل محسن علً الربٌعًنادٌة هاشم جاسم النور"االعتٌادي والحصٌن " ذو االتجاهٌن mdsممارنة طرابك 29091احصاء دكتوراه243

بعض الممدرات المملصة لتمدٌر المتوسط الحسابً للتوزٌع الطبٌع28831ًاحصاء

-دراسة ممارنة -ذات المرحلة الواحدة و المرحلتٌن 

2000ظافر حسٌن رشٌدأحمد دمحم ؼالب الرباصً دكتوراه244

ممارنة أسلوب بٌز مع بعض الطرابك االخرى اتمدٌر معامل أنموذج28328احصاء

االنحدار الذاتً من الدرجة االولى

1999عبد المجٌد حمزة الناصرسعد صبر رباش العجٌلً دكتوراه245
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دراسة خطط فحص معاٌنة المبول البٌزٌة الممٌدة للسٌطرة على النوعٌة28346احصاء

مع تطبٌك عملً

1999فارس مسلم العذاريدمحم لاسم دمحم عباس ماجستٌر246

1999زكً جواد الصراؾأمٌمة دهام شعبان العانًدراسة الصٌػ التحٌز النظري لتمدٌرات معلمات نموذج اللوجستن28336احصاء ماجستٌر247

استخدام االسالٌب االحصابٌة فً التنبإ بؽلة محصول الحنطة ف28226ًاحصاء

المناطك الدٌمٌة فً محافظة نٌنوى

1999دجلة ابراهٌم مهدي العزاويأسٌل ناظم عبد الحمٌد التحافً ماجستٌر248

ممارنة بٌن اسلوب بٌز وطرابك اخرى لتمدٌر دالة المعلوٌة باستخدام28959احصاء

المحاكاة

2001صباح هادي الجاسمفإاد سعٌد سعٌد لابد الدعٌس ماجستٌر249

دراسة احصابٌة فً تحلٌل التؽاٌر لبعض تصامٌم التجارب ؼٌر الكاملة29447احصاء

المتزنة

2002ثابر فٌصل شاهرعلً ناصر حسٌن ماجستٌر250

2001عبد المجٌد حمزة الناصراٌمان حسن محمود الخفاجًاسناد المرار لمنظومة صفوؾ انتظار متعدد المراحل29132احصاء ماجستٌر251

ممارنة اسلوبً المركبات االساسٌة والتحلٌل العاملً لمعلجة مشكلة29033احصاء

التعدد الخطً فً السٌطرة النوعٌة مع تطبٌك عملً

2001ضوٌة سلمان حسن الجنابًسعاد خلؾ سلمان المسكوري دكتوراه252

ممارنة تجرٌبٌة بٌن نماذج االضافة الثابته واالضافة  المتؽٌره للزمن28117احصاء

لبعض انظمة صفوؾ االنتظار

1999زكً جواد الصراؾعماد حسام الدٌن علم الدٌن ماجستٌر253

دراسة احصابٌة تحلٌلٌة الورام الؽدة النخامٌة باستخدام الطرق27047احصاء

الالمعلمٌة

1996سعد هاشم الوتري/دجلة ابراهٌم العزاوي انوار ضٌاء عبد الكرٌم الشكرجً ماجستٌر254

دراسة تحلٌلٌة لتحدٌد العوامل المإثرة فً ظهور السكنة الدماؼٌة ف27471ًاحصاء

مدٌنة بؽداد

1997عبد الهادي دمحم صالح الخلٌلً/عبد اللطٌؾ حسن شوحان اسامة دمحم جاسم المصاب ماجستٌر255

فً تحلٌل البماء مع تطبٌك (logistic)و (cox)استخدام نموذجً 31634احصاء

عملً

2007عصام حسٌن خضرعباس كول مراد بن مراد الباجالن ماجستٌر256

- والنماذج ؼٌر الخطٌة bar (1)تحلٌل البٌانات الثنابٌة باستخدام 27922احصاء

دراسة ممارنة باستخدام المحاكاة

1998زكً جواد الصراؾثامر جعفر هللا وٌردي الزبٌدي دكتوراه257

فً تحسٌن االداء المتطمً باستخدام تمتٌة بطالة (mrp)اعتماد نظام 31471احصاء

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً الشركة ( bsc)الدرجات المتوازنة 

(معمل المحركات )- الوزٌرٌة -العامة للصتاعات الكهربابٌة 

2007سمٌر كامل سعٌد الخطبًاحمد ابراهٌم حسٌن علً العبٌدي ماجستٌر258

ممارنة بعض طرابك تمدٌر دالة المعولٌة لتوزٌع وٌبل المختلط باستخدام31428احصاء

المحاكاة

2007ضوٌة سلمان حسناسٌل ناصر حسٌن ماجستٌر259

2007علً الوكٌلسالم جاسم دمحم الساعدياشتران توزٌعً وٌبل وتكوٌن توزٌع الباي وٌبل31345احصاء ماجستٌر260

لتمدٌر معلمات انموذج (jackknife)استخدام اسلوب جاكتاٌؾ 31564احصاء

-انحدار ؼٌر خطً مع تطبٌك عملً 

2007اموري هادي كاظمٌوبرت ٌإبٌل اٌلٌا ماجستٌر261

استخدام بعض طرابك التمٌٌز الحصٌنة لتشخٌص امراض سرطان الدم32330احصاء

(اللوكٌمٌا)

2009حمزه اسماعٌل شاهٌندرٌد حسٌن بدر الٌاسٌن ماجستٌر262

2007افتخار عبد الحمٌد النماشفاضلة علً جٌجان الطابًالضبابٌة فً البرمجة الخطٌة مع تطبٌك عمل31453ًاحصاء ماجستٌر263
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2006رفعت الزم الخمٌسًسلٌمة حمادي جاسماالرتباط الموٌم والشبكات العصبٌة االصطناعٌة31176احصاء ماجستٌر264

استخدام بعض الطرابك المعلمٌة والالمعلمٌة فً تمدٌر وفٌات االطفالاحصاء

دون الخامسة من العمر فً العراق

2012ظافر حسٌن رشٌدصبٌحة مجٌد شٌاع دكتوراه265

1989ماهر رشٌد حسونزٌنب عبد عباسنحو استخدام الرسوم البٌانٌة فً تصمٌم المالبس32398احصاء ماجستٌر266

2005افتخار عبد الحمٌد النماشهبة ابراهٌم صالح البٌاتًتحلٌل المسار فً انموذج االنحدار اللوجستً مع تطبٌك عمل30775ًاحصاء ماجستٌر267

2001فاضل محسن علً الربٌعًاحسان كاظم شرٌؾ المرٌشًالطرابك الالمعلمٌة فً تمدٌر دالة المعولٌة28960احصاء دكتوراه268

بناء نماذج لالنتاج فً شركة مصافً الوسط وتحلٌل تاثٌرالتؽٌرات32423احصاء

االنٌة باستعمال البرمجة المعلمٌة

2010  دمحم صادق الدورينصٌؾ عبد اللطٌؾ نصٌؾ المهداوي ماجستٌر269

 والمطاعاتspedدراسة تحلٌلٌة لتصامٌم تجارب المطع المنشمة 324170احصاء

 مع تطبٌك عملspedًالمنشمة 

2009كمال علوان خلؾ المشهدانًزٌنب فالح حمزة ماجستٌر270

تمدٌر مرونات الطلب االنفالٌة ومستوٌات الكفاٌة االجتماعٌة فً االنفاق32425احصاء

2007االستهالكً العابلً لسنة 

2010محمود مهدي حسنعلً سلمان حبٌب ماجستٌر271

ممارنة ممدرات المٌاسٌة لمعلمة توزٌع بارٌتو باستعمال دوال خسارة32427احصاء

مختلفة

2010صباح هادي الجاسماخالص علً حمودي ماجستٌر272

ممارنة اسالٌب بٌز الحصٌن مع طرابك اخرى لتمدٌر معالم انموذج31424احصاء

االنحدار الخطً المتعدد فً حالة البٌانات ؼٌر التامة

2007اموري هادي كاظملتٌبة نبٌل ناٌؾ دكتوراه273

ممدرات بٌز لدالة المعولٌة الضبابٌة للتوزٌع اآلسً باستخدام المحاكاة32446احصاء

(مع تطبٌمها على الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة )

2009عماد حازمزٌنة ٌاوزعبد المادر آوجً دكتوراه274

2009ظافر حسٌن رشٌدعامر دمحم نوري المهداويالوٌجات الهندسٌة المكٌفة وتطٌماتها فً ازالة التشوش للصور الرلمٌةاحصاء دكتوراه275

ممارنة بعض الدوال اللبٌة والطرٌمة التملٌدٌة لتحلٌل االرتباط الموٌم31932احصاء

باستخدام المحاكاة

2009زكً جواد الصراؾ/ ظافر حسٌن رشٌد النجارعماد عادل عبد السالم عناب دكتوراه276

استخدام اسالٌب التمهٌد الموٌجٌة فً تشخٌص بعض من نماذج31992احصاء

السالسل الزمنٌة الالخطٌة باستخدام المحاكاة

2008عبد المجٌد حمزة الناصرمهدي دمحم البٌاع دكتوراه277

2007عماد حازم عبوديعطاؾ ادوار عبد االحد-دراسة ممارنة - تمدٌرات المعولٌة للتوزٌع االسً بمعلمتٌن  31591احصاء ماجستٌر278

2007انتصار عرٌبً فدعماحمد عباس علوانتطبٌك سالسل ماركوؾ فً مجال االتصاالت باستخدام اسلوب المحاكاة31621احصاء ماجستٌر279

بناء أنموذج انحدار لوجستً معدل لحٌاة االطفال الخدج فً محافظةاحصاء

كربالاء

2009عبد الحسٌن حسن حبٌب/عبد الحسٌن مرتضى زٌنً شروق عبد الرضا سعٌد السباح دكتوراه280

دراسة)دراسة ممارنة لطرابك تمدٌر أنموذج انحدار خطً متعدد احصاء

(تطبٌمٌة على االرلام المٌاسٌة 

2008عبد الحسٌن زٌنًمحمود امرٌر" دمحم شكور "محمود  دكتوراه281

بناء االنموذج االمثل للسٌطرة على الخزٌن المتعدد الموالع للشركة29766احصاء

العامة لتوزٌع كهرباء بؽداد

2003علً عبد الحسٌن الوكٌل/حامد سعد نور الشمرتً كارزان مهدي ؼفور شرٌؾ بلباس ماجستٌر282
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ممدرات االمكان االعظم الموزونة الحصٌنة وممارنتها مع طرابك اخرىاحصاء

النموذج اللوجستن معتطبٌك عملً

2009نزار مصطفى الصراؾشرٌن علً حسٌن ماجستٌر283

2004ضوٌة سلمان الجنابًدمحم صادق الدوريتصمٌم اسلوب للمعاٌنة البٌزٌة المزدوجة مع تطبٌك عمل29902ًاحصاء دكتوراه284

تحلٌل البٌانات ؼٌر التامة لنماذج االنحدار المتعدد باستخدام32531احصاء

(تطبٌك عملً )الخوارزمٌات 

2010خالد ضاري عباس  الطابًانعام عبود حسٌن ماجستٌر285

فً (المربعات الصؽرى المتالصة والتمهٌد المباشر  )استخدام طرٌمة احصاء

(تمدٌر معلمات انموذج فورٌر للسالسل الزمنٌة الموسمٌة 

2008سلمى ثابت ذاكر اآللوسًدمحمعبد الحسٌن دمحم الؽرٌباوي ماجستٌر286

استخدام المحاكاة فً ممارنة ممدرات التملص لمعلمة الشكل لتوزٌعاحصاء

وٌبل لبٌانات المرالبة

2008ضوٌة سلمان حسننجاة عبد الجبار رجب الشمري دكتوراه287

VISUALالنظام الموحد للسٌطرة على الخزٌن باستخدام لؽة احصاء

BASIC

2004فاتن فاروق صالح البدريسمٌرة خلٌل ابراهٌم الدهلكً ماجستٌر288

ممارنة طرابمتمدٌر معلمات ودالة معولٌة توزٌع كاما ذي المعلمتٌن ف31417ًاحصاء

حالة البٌانات المفمودةة باستخدام المحاكاة

2007ظافر حسٌن رشٌداوات سردار وادي ماجستٌر289

2007ظافر حسٌن رشٌد النجاردمحم جاسم دمحمالتمدٌرات الحصٌنة لالنحدار الضباب31324ًاحصاء دكتوراه290

تخطٌط ومرالبة مخزون العملٌات االنتاجٌة لمضخة الماء باستخدام32540احصاء

mrpفً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة فً الوزٌرٌة 

2010عبد لجبار خضر بخٌتخالد زؼٌتون جلوب ماجستٌر291

ممارنة ممدرات بٌز الحصٌن مع ممدرات اخرى لتمدٌر دالة المعولٌة32550احصاء

التمرٌبٌة لتوزٌع وٌبل

2007مهدي محسن اسماعٌل العالقتهانً مهدي عباس الٌاسري دكتوراه292

تمدٌر دالة االنحدار الالمعلمً باستخدام بعض الطرابك الالمعلمٌةاحصاء

الرتٌبة مع تطبٌك عملً للممارنة بٌنها

2007دجلة ابراهٌم مهديٌاسمٌن عبد الرحمن دمحم الجواد ماجستٌر293

2006عبد الرحمن حامد الحسٌنًعبد هللا حسن علًبناء انموذج سٌطرة مخزنً ضبابً مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر294

بناء نموذج شامل لتصفٌة ونمل وتخزٌن وتوزٌع مٌاة الشرب فً مدٌنة31069احصاء

بؽداد

2005فاتن فاروق البدريعباس حسٌن بطٌخ ماجستٌر295

تصمٌم لاعدة بٌانات لنظام السٌطرة على الخزٌن للشركة العامة لتوزٌع30264احصاء

كهرباء بؽداد

2004فاتن فاروق صالح البدريسمٌرة خلٌل ابراهٌم الدهلكً ماجستٌر296

التنبإ بمستوى التنظخم فً اسعار المستهلن الشهرٌة فً العراق32606احصاء

باستخدام السرسل الزمنٌة ثنابٌة المتؽٌرات

2010نزٌة عباس المشهدانًولٌد دهان حلٌبً الجبوري ماجستٌر297

بناء ودراسة بعض نماذج فضاء الحالة لتردد موجات الدفاع لتحدٌد32598احصاء

اسباب االصابة  بالصرع

2010افتخار عبد الحمٌد النماشانس اٌدن موسى ماجستٌر298

ممارنة تجرٌبٌة لبعض احصاءات اختٌار تساوي المتوسطات فً حالةاحصاء

عدم التجانس للبٌانات النتزنة وؼٌر المتزنة

2010فاتن فاروق البدريعبٌر عبد االمٌر عبد النبً  الحمٌري ماجستٌر299

تمدٌر دالة االنحدار الالمعلمً باستخدام بعض الطرابك االمعلمٌة الرتٌبة31435احصاء

مع تطبٌك عملً للممارنة بٌنهما

2007دجلة ابراهٌم مهديٌاسمٌن عبد الرحمن دمحم الجواد ماجستٌر300
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استخدام العملٌات البواسونٌة ؼٌر المتجانسة مع صفوؾ االنتظار ف32691ًاحصاء

لسم الطوارئ فً مستشفى فً مستشفى الطفل المركزي التعلٌمً فً

االسكان

2010خالد ضاري الطابًزٌنة معٌن دمحم حسٌن ماجستٌر301

2010سجى دمحم حسٌن الهاشمًعبد المادر احمد جاسماستخدام اختٌارات الالمعلمٌة فً المٌاسات المكررة المنظمة لٌم مفمودة32689احصاء ماجستٌر302

ممارنة بعض طرابك التمدٌر االمعلمٌة لنموذج االنحدار التجمٌع32709ًاحصاء

المجزء باستعمال المحاكاة مع التطبٌك

2010دجلة ابراهٌم مهديجنان عبدهللا  عنبر ماجستٌر303

تخمٌنات بعض النماذج ؼٌر الخطٌة باستخدام اسلوبً دالة االمكان33212احصاء

االعظم وتصؽٌر مربع كاي للبٌانات المصنفة الثنابٌة باسلوب المحاكاة

(جامعة دمشك )الممٌدة 

2008عبد المنعم كاظم حمادي الشكرجً دكتوراه304

استعمال البرمجة الدٌنامكٌة والشبكات العصبٌة الٌجاد الخزٌن االمثلاحصاء

لمختلمخازن الشركة العامة للزٌوت

2010فاتن فاروق البدريافاق عبد الرهٌب حسٌن محمود ماجستٌر305

استعمال نماذج بوكس وجنكز للتنبإ بعدد المرضى المصابٌن بمرضاحصاء

التهاب الكبد الفٌروسً فً العراق

2015اٌمان دمحم المشهدانًجاسم دمحم كاظم السلطانً دبلوم عال306ً

2015ضوٌه سلمان حسنمهدي وهاب نعمة نصرهللابارٌتو الموزون- بناء توزٌع أسًاحصاء دكتوراه307

تحدٌد العدد االمثل والمولع المالبم لتوزٌع مراكز االطفاء فً منطمةاحصاء

بؽداد الجدٌدة باستعمال البرمجة العددٌة

2014عبد الجبار خضر بخٌتوسن رٌاض عباس الدجٌلً ماجستٌر308

2014محمود جواد ابو الشعٌرمصعب عامر رجبالتنبإ بممدار الطالة الكهربابٌة الضابعة لمدٌنة بؽداداحصاء ماجستٌر309

مع (ARX )ممارنة بعض طرابك تحدٌد رتبة وتمدٌر معلمات انموذج احصاء

تطبٌك عملً على سعر صرؾ الدٌنار العرالً

2014فراس احمد دمحمعبد الحمن جاسم دمحم ماجستٌر310

ممارنة بٌن الخوارزمٌة الجٌنٌة والشبكات العصبٌة فً تمدٌر مولعاحصاء

الوسٌط لنماذج االنحدار متعدد المتؽٌرات الالمعلمً

2015صباح منفً رضافاطمة عبد الحمٌد جواد البٌرمانً دكتوراه311

2015سعد احمد عبد الرحمن النعٌمًمنٌر شهاب احمد العكٌديجنكز لمحطة الوزٌرٌة- اتنبإ بالتلوث البٌبً باستعمال نماذج بوكس احصاء دبلوم عال312ً

استعمال السالسل الزمنٌة ذات التكامل الكسري للتنبإ بتلوث الهواء فًاحصاء

مدٌنة بؽداد

2015سعد احمد عبد الرحمنمصطفى ابراهٌم جاسم ماجستٌر313

اٌجاد الخوارزمٌة الكفوءه فً تمدٌر معلمات توزٌع وٌبل المختلطاحصاء

(تطبٌك على سرعة الرٌاح فً العراق)

2015علً عبد الحسٌن الوكٌلعلً ناصر حسٌن دكتوراه314

إختٌار النموذج األفضل لصفوؾ االنتظاراحصاء

فً تحسٌن الخدمة المصرفٌة

2017عبد الحسٌن حسن حبٌب الطابًانصاؾ جاسم مهدي المسعودي ماجستٌر315

استعمال الشبكات العصبٌة لتموٌم المنافذ الحدودٌة الكمركٌة العرالٌةاحصاء

لتسإٌع عملٌة دخول البضابع

2015فاتن فاروق صالح البدريمعمر شاكر محمود ماجستٌر316

احصاء 317

2015انتصار عرٌبً فدعم الدوريلٌث فاضل سٌد حسٌن النعٌمًممارنة بعض طرابك تمدٌر دالة المعولٌة الضبابٌةاحصاء ماجستٌر318
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حل مشكلة التخصٌص المتعدد االهداؾ باستعمال الخوارزمٌة الجٌنٌةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2015صباح منفً رضاٌاسر ابراهٌم صالح ماجستٌر319

2015دمحم جاسم دمحمعمر مكً رحٌم الشمريتحلٌل التباٌن للبٌانات الضبابٌة مع تطبٌك عملً فً الجانب الطبًاحصاء ماجستٌر320

2017عبدالمنعم كاظم حماديرشا عادل عبدلبناء انموذج للخزٌن االحتمالً الضبابً مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر321

طرابك االمكان االعظم وبعض الطرابك الالمعلمٌة فً تمدٌر انموجاحصاء

دراسة ممارنة مع تطبٌك عملً-انحدار ٌواسون 

2017احمد شاكر دمحممها حسن سلطان ماجستٌر322

ممارنة طرٌمة حل انموذج البرمجة الخطٌة باستعمال طرابك اخرىاحصاء

الٌجاد الحل االمثل لنماذج النمل

2017فاتن فاروق صالححسٌن عدنان دمحم ماجستٌر323

استعمال بعض الخوارزمٌات الذٌة صٌانة ولابٌة فً تحسٌن معولٌةاحصاء

مع تطبٌك ( dagum distribtion )المابن فً حالة توزٌع داكوم 

عملً

2017فارس مهدي علوانرسل دمحم احمد ماجستٌر324

استعمال مبارٌات التطور التعاونٌة الممابلة فً تحدٌد نماط الجذب32827احصاء

للمجتمعات مع تطبٌك عملً

2010لمٌعة بالر جواد الجوادزٌنب عبداالحسٌن عبد الرزاق ماجستٌر325

2010دجلة ابراهٌم مهديعامرفاضل توفكممارنة بعض طرابك تمدٌر باستخدام المحاكاةاحصاء ماجستٌر326

2010ظافر حسٌن رشٌدسهٌر لحطان اسماعٌل الخاصكًتحدٌد حجم العٌنة السالٌب بٌز الحصٌنةاحصاء دكتوراه327

 باستعمالburrtype_xiiتمدٌر معلمة الشكل ودالة المعولٌة لتوزٌع احصاء

بٌانات مرالبة تدرٌجٌةمن النوع الثانً مع تطبٌك عملً

2010عماد حازم عبوديحارث سلٌم زٌا ٌتوما ماجستٌر328

استخدام انموذج مصفوفة لٌسالي السماط سكان العراق من االناثاحصاء

1997/1047دراسة اتجاهات النمو للفترة 

2007عبد الحلٌم الٌسًوسن مكً وهٌب دكتوراه329

تعمال مبارٌات التطور التعاونٌة الممابلة فً تحدٌد نماط الجذباحصاء

للمجتمعات مع تطبٌك عملً

2010لمٌعة بالر جواد الجوادزٌنب عبد الحسٌن عبد الرزاق ماجستٌر330

بعض طرابك المعلمٌة والالمعلمٌة فً تمدٌر دالة المعولٌة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2010انتصار عرٌبً فدعمبشٌر فٌصل دمحم حبٌب ماجستٌر331

استخدام النماذج الموسمٌة الخطٌة والالخطٌة فً تنبإات انتاج النفط32851احصاء

الخام فً العراق

2010احالم احمد جمعةهالة فاضل حسٌن الحكٌم ماجستٌر332

ممارنة طرابك الموٌجة المتمدمة لتمدٌر انموذج االنحدار الالمعلمً ف32836ًاحصاء

حالة عدم تجانس التباٌن

2010ظافر حسٌن رشٌدنبٌلة عبدالهادي دكتوراه333

 باستخدام المحاكاةTOBITممارنة بعض طرابك تمدٌر معالم النموذج احصاء

مع تطبٌماتها فً مجال الصحً

2010دجلة ابراهٌم مهدي العزاويعامر فاضل توفٌك دكتوراه334

ممارنة بعض طرابك تمدٌر معلمات توزٌع معدل للمٌمة المتطرفةاحصاء

العظمى باستخدام المحاكاة مع تطبٌك عملً على

2010زٌنب علً عبدالحسٌن ماجستٌر335

نشاطات الموى العاملة الصحة والتعلٌم للتركٌب النوعً لسكان العراقاحصاء

2_1997للمدة 

2010لتٌبة نبٌلندى احمد امٌن ماجستٌر336
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اٌجاد التوزٌع الثنابً المشترن باعتماد دوال رابطة مختلفة مع تطبٌكاحصاء

فً المجال الحٌوي

2011ضوٌة سلمان حسناسماعٌل هادي جلوب دكتوراه337

2011سعد احمد عبد الرحمنرعد عبدالرزاق علًتحلٌل احصابً ممارن لوالع الصناعات الؽذابٌة فً العراقاحصاء ماجستٌر338

تاثٌر االوضاع السٌاسٌة على الطفولة فً العراق خالل للفترةاحصاء

2006-2010

2011عمر عبد الحسٌنفابز حامد سلمان ماجستٌر339

استخدام التحلٌل العنمودي فً تصنٌؾ االسر حسب مستوٌات المعٌشةاحصاء

2001-2006فً العراق للمدة 

2011فراس احمد دمحمامجد سامً جونً ماجستٌر340

2010دمحم جاسم دمحماسامة عبد العزٌز كاظم2010تمدٌر عجز الوحدات السكنٌة فً العراق لعام 52احصاء ماجستٌر341

تحلٌل احصابً لمإثرات الثروة الحٌوانٌة فً العراق للسنوات209احصاء

2001-2008

2011مهدي دمحم البٌاعاحمد كاظم حسن ماجستٌر342

2011مهدي محسن العالقلصً عبد الفتاح رإوؾاالثار االجتماعٌة وااللتصادٌة للفمر فً العراق53احصاء ماجستٌر343

2007ظافر حسٌن رشٌدعبٌر دمحم نوري المهداويالمنجات الهندسٌة المكٌفة وتطبٌماتها فً ازالة التشوشاحصاء ماجستٌر344

2008حامد سعد نور الشمريهناء سعد دمحم خشٌٌبالعملٌات النمطٌة باستخدام عملٌالت بواسون ؼٌر المتجانسة31707احصاء ماجستٌر345

صباح هاديحال سلمان فرحانممارنة طرابك تمدٌر دالة البماء لتوزٌع باستخدام بٌانات من النوعاحصاء ماجستٌر346

2007عدنان عباس حمٌدانراتب دمحم البلٌخًالمعاٌشة االحصابٌة وتطبٌماتها فً دراتسة المستوى المعاشًاحصاء ماجستٌر347

2006احسان كاظم شرٌؾعالء عبد الرضا ماهودتمدٌر  المدةاحصاء ماجستٌر348

2004ظافر حسٌن رشٌدخلود ٌوسؾ خموممارنة اسالٌب بٌز مع طرابك اخرى لمتؽٌر منهجً االنحدار الالمعلمًاحصاء دكتوراه349

2004امٌنة  كرٌم السودانًتحدٌد االحتٌاجات من الموى العاملة تحت ظؽطاحصاء ماجستٌر350

استخدام توزٌع كاوي المعكوس لتولٌفات الطلب وفترات االنتظاراحصاء

باستخدام المحاكاة

2003عبد الرحٌم خلؾرزار سعٌد سعٌد ماجستٌر351

2003لاسم عبد علً الشرٌجًarma(1.1)(الممدرات الحصٌنة لنماذج احصاء ماجستٌر352

2002عماد حازم عبوديدالٌا هشام عبد الرحمنحول تصامٌم المطع المخططةاحصاء ماجستٌر353

2001دمحم الدوريعباس لفتة كٌٌنهراستخدام التحلٌل الطٌفً فً مجال االنحدار الذاتً ثنابً المتؽٌراتاحصاء ماجستٌر354

2003صباح هادي الحاسمباسم مصطفى شفٌكتمدٌر دالة المعمولٌة لتوزٌع لوؼارتم الطبٌعً مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر355

2006ظافر حسٌن رشٌددمحم حبٌب كاظم الشاروط منحى الالمعلمwavelefًتحلٌل الموجة الضؽٌرة لتمدٌر       احصاء ماجستٌر356

2011كمال علوان خلؾ المشهدانًكاظم ٌحٌى عبد الحسٌنتحلٌل التباٌن المركب لمجموعة تجارب متشابهة فً المطاع الزراعًاحصاء ماجستٌر357

دراسة تطبٌمٌة لمشاكل صفوؾ االنتضار للمركبات فً بعض محطاتاحصاء

التعببة المدٌنة بؽداد

2010صباح منفً رضاسماهر طارق ابراهٌم علً ماجستٌر358

Sunday, June 19, 2022 Page 19 of 62



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

طرابك تمدٌر معلمات االنموذج المختلط الخطً الطبٌبعً الملتوي فًاحصاء

حالة المٌاسات المكررة مع تطبٌك عملً

2011محمود مهدي البٌاتًهند ولٌد عبدالرحمن الجبوري دكتوراه359

ممارنة بٌن اسلوب بٌز وطرٌمة االمكان االعظم لتمدٌر دالة المعولٌةاحصاء

للنظام المتسلسل والنظام المتوازي مع تطبٌك عملً

2011صباح هادي الجاسمعلً حمٌد ٌوسؾ السراي ماجستٌر360

استخدام البرمجة الدٌنامكٌة لحل مشكلة جدولة انتاج متعدد لماكنةاحصاء

منفردة لكلفةو متؽٌرة

2007لمٌعة بالر جوادحٌدر عدنان امٌر ماجستٌر361

ممارنة النماذج التجمعٌة المعممة ااباستخدام الشرابح التمهدٌة عنداحصاء

تحلٌل االنحدار الالمعلمً وشبة المعلمً

2007ظافر حسٌن رشٌدعمر عبد المحسن رشٌد دكتوراه362

طرابك بٌز فً تحلٌل نموذج المٌاس االلتصادي  المكانً مع تطبٌكاحصاء

عملً

2011خالد ضاري الطابًسامً ؼنً خضٌر عطرة دكتوراه363

تمدٌر معلمة الشكل ودالة المعولٌة لتوزٌع باستعمال بٌانات مرالبةاحصاء

تدرٌجٌة من نوع الثانً مع تطبٌك عملً

2011عماد حازم عبوديحارث سلٌم زٌا ٌتوما ماجستٌر364

استنخدام اسلوب المحاكاة فً تطوٌر طرق حصٌنة النموذج وحدةاحصاء

االحتمال للتجارب الكمٌة مع تطبٌك عملً

2003ظافر حسٌن رشٌد النجارانتصار عرٌبً فدعم الدوري دكتوراه365

2005ظافر حسٌن رشٌد النجارحسام عبدالرزاق رشٌد النجار_تحلٌل التباٌن متعدد المتؽٌرات لتصمٌم المطع المنشمة احصاء ماجستٌر366

المربعات الصؽرى المتنالصة والتمهٌد المباشر فً)استخدام طرٌمة احصاء

(تمدٌر معلمات طرٌمة فورٌر للسالسل الزمنٌة الموسمٌة 

2008سلمى ثابت ذاكر اآللوسًدمحم عبدالحسٌن دمحم ماجستٌر367

2010عبداللطٌؾ حسن شومانعمار دمحم صالح عبد الرحٌمدراسة ممارنة لبعض اسالٌب الحل االساسً لنماذج النملاحصاء ماجستٌر368

2003اموري هادي كاظممرٌم حسون كاظممع تطبك عملً/ البوتسترات فً تحلٌل نماذج االنحدار احصاء ماجستٌر369

بعض االختٌارات االحصابٌة النموذج االنحدار الذاتً الطبٌعً من الرتبةاحصاء

االولى

2003عبدالمجٌد حمزةاحالم احمد جمعة الدوري دكتوراه370

2006عبدالرحمن الحسٌنًعبدهللا حسن علًبناء انموذج سٌطرة مخزنً ضبابً مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر371

ممارنة اسالٌب بٌز الحصٌن مع طرابك اخرى لتمدٌر معالم االنحداراحصاء

الخطً المتعدد فً حالة البٌانات ؼٌر التامة

2007اموري هادي كاظملتٌبة نبٌل ناٌؾ المزاز دكتوراه372

2007عصام حسٌن خضر البٌانًهدى عبدهللا رشٌداستخدام تصمٌم حساسٌة نماذج المحاكاةاحصاء دكتوراه373

التحلٌل الجٌبً المتمطع والموٌجً المتمطع واستخدامها فً عملٌاتاحصاء

االخفاء للصوت والصورة

2011خمٌس عواد زٌدانلٌلى مطر ناصر المحنة دكتوراه374

2009اموري هادي كاظمباسم شلبٌة مسلمالتحلٌل البٌزي لنماذج االنحدار الخاصة بالبٌانات المزدوجةاحصاء ماجستٌر375

استخدام البرمجة الدٌنامكٌة الضبابٌة فً السٌطرة على خزٌن بعضاحصاء

مخازن وزارة التجارة

2011دمحم جاسم دمحمرنا عباس ناجً ماجستٌر376

2011فاتن فاروق البدريعال علً فرج الظاهرياٌجاد افضل ممدرات معلمات التوزٌع الخطً العام لمعدالت الفشل1952احصاء ماجستٌر377
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ممارنة بعض الممدرات المعلمٌة لتمدٌر دالة استهالن الطالة الكهربابٌة1955احصاء

لمدٌنة بؽداد

2011مناؾ ٌوسؾ حموداسٌل مسلم عٌسى ماجستٌر378

تمدٌر الفعالٌة النسبٌة النموذج المطع المكافا فً تجارب نسبة امٌلاحصاء

لمٌاس تاثٌر زٌتً الزعتر والكتان على الورق

2011لٌس سبع خماسنضال بهجت محً ماجستٌر379

استخدام الممدرات الحصٌنة فً التحلٌل العنمودي مع تطبٌك عملً ف1992ًاحصاء

مجال الفساد االداري المالً

2011لماء علً دمحممنال اسماعٌل خلٌل ماجستٌر380

استخدام نماذج المٌاس االلتصادي فً نظرٌة االلعاب لتحدٌد سٌاساتاحصاء

تعظٌم االرباح لشركتً بٌبسى كوال وكوكا كوال فً محافظة بؽداد

2011لمٌعة بالر جواد الجواداحمد عبدالعزٌز سوادي ماجستٌر381

تطوٌر نظام الخدمة فً دابرة جنسٌة الدجٌل بالدمج بٌن شبكات صفوؾاحصاء

االنتظار وسالسل ماركوؾ

2011صباح منفً رضااحمد حسن سلمان ماجستٌر382

تخطٌط االنتاج االجمالً فً الشركة العامة للزٌوت النباتٌة باستعمال1965احصاء

البرمجة الخطٌة  العددٌة

2011عبدالجبار خضر بخٌت وسام ناطك عبد ماجستٌر383

ممدرات بٌز لدالة المعولٌة النموذج وٌبل للفشل باستعمال دوال خسارةاحصاء

(مع تطبٌك عملً )مختلفة  

2011لمٌعة بالر الجوادصبا صباح احمد الجمٌلً دكتوراه384

2005علً عبدالرحمن الزعان/ ضوٌة سلمان حسن زٌنب هاتؾ عباس الركابًاستخدام سالسل ماركوؾ فً التعرؾ على تعالبات  الحامض النووياحصاء ماجستٌر385

2007عماد حازم عبوديعطاؾ ادور عبداالحد(دراسة ممارنة)تمدٌرات المعولٌة للتوزٌع االسً بمعلمتٌن احصاء ماجستٌر386

تطبٌمات لنظرٌة صفوؾ االنتظار فً مستشفى التعلٌمً لكلٌة طباحصاء

جامعة بؽداد/ االسنان 

2007فاتن فاروق البدريعمار شهاب احمد ماجستٌر387

2007فاتن فاروق صالح البدريدمحم سعد ابراهٌمبناء نموذج رٌاضً خطً لشبكة توزٌع المنتجات النفطٌة فً العراقاحصاء ماجستٌر388

ممارنة بعض طرابك تمدٌر معلمات توزٌع كمبل للمٌمة المتطرفةاحصاء

العظمى باستخدام المحاكاة مع تطبٌك عملً على االلعواصؾ الؽبارٌة

2011نزار مصطفى الصراؾزٌنب علً عبدالحسٌن ماجستٌر389

2005ضوٌة  سلمان الجنابًدمحم صادق  الدوريتصمٌم اسلوب للمعاٌنة البٌزٌة المزدوجة  مع تطبٌك  عملًاحصاء دكتوراه390

2006نوري  فرحان المٌاحً/ ظافرحسٌن رشٌددمحم حبٌب  كاظم  الشاروطتحلٌل الموجة  الصؽٌرة لتمدٌر منحى االنحدار  الالمعلمًاحصاء دكتوراه391

تطبٌك )تطوٌر عملٌة  صنع المرار باستخدام  المجموعات  المتذبذة  احصاء

عملً فً الشركة  العامة لتوزٌع  كهرباء بؽداد

2004ضوٌة سلمان الجنابًعواطؾ بناي  جارهللا الفرطوسً ماجستٌر392

ممارنة اسلوب بٌز مع طرابك اخرى لتمدٌر  دالة  المعولٌة  لتوزٌعاحصاء

بارٌتو  من النوع االول

2006صباح هادي الجاسمستار دمحم صالح ماجستٌر393

تشخٌص وفحص مدى  المالبمة  لنماذج  السالسل  الزمنٌة المختلطةاحصاء

ذات الرتب  الدنٌا

2005عبد المجٌد حمزة الناصرعبٌد محمود محسن الزوبعً ماجستٌر394

استخدام  الممدرات الحصٌنة فً التحلٌل  العنمودي  مع تطبٌك  عملًاحصاء

فً مجال  الفساد االداري  والمالً

2011لماء علً دمحم العلويمنال اسماعٌل خلٌل ماجستٌر395
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ممارنة بعض طرابك تمدٌر معلمات توزٌع كمبل للمٌمة المتطرفةاحصاء

العظمى باستخدام المحاكاة مع تطبٌك عملً على االلعواصؾ الؽبارٌة

2011نزار مصطفى الصراؾزٌنب علً عبدالحسٌن ماجستٌر396

استخدام نماذج المٌاس االلتصادي فً نظرٌة االلعاب لتحدٌد سٌاساتاحصاء

تعظٌم االرباح لشركتً بٌبسى كوال وكوكا كوال فً محافظة بؽداد

2011لمٌعة بالر جواد الجواداحمد عبدالعزٌز سوادي ماجستٌر397

تشخٌص وفحص مدى  المالبمة  لنماذج  السالسل  الزمنٌة المختلطةاحصاء

ذات الرتب  الدنٌا

2005عبد المجٌد حمزة الناصرعبٌد محمود محسن الزوبعً ماجستٌر398

2012جواد كاظم  خضٌر  الموسويسوالؾ صبري لفتة  الساعدينموذج دالة التحول العشوابً ثالثً المتؽٌراتاحصاء ماجستٌر399

ممانة بعض طرابك تمدٌر المعلمات ودالة المعولٌة لتوزٌع ذو المعلمتٌن2059احصاء

باستخدام المحاكاة

2012تهانً مهدي عباسرشا ابراهٌم دمحم علً ماجستٌر400

تحلٌل التؽٌرات فً مصروفات الموازنة باستعمال سالسل ماركوؾ مع2034احصاء

تطبٌك عملً

2012عمر عبد الحسٌن علًاحمد عادل دمحم ماجستٌر401

عدا اللٌم)التنبإ باعداد المصابٌن باالمراض المزمنة فً العراق2082احصاء

(كردستان

2012سعد احمد عبد الرحمن النعٌمًاشواق موسى حسٌن الجواهري ماجستٌر402

تحلٌل مإشرات الفمر فً العراق على ضوء المسح االجتماع2084ًاحصاء

2007وااللتصادي لالسرة 

2012خلود ٌوسؾ خموزهرة عباس حسن الدلٌمً ماجستٌر403

تطبٌمات لنظرٌة صفوؾ االنتظار فً المستشفى التعلٌمً لكلٌة طباحصاء

االسنان

2007فاتن فاروق البدريعمر شهاب احمد ماجستٌر404

2012هانً عبد هللا حسنسلوان علً دمحمالتنبإ بكمٌة االنتاج للطاله الكهربابٌة3028احصاء ماجستٌر405

تحلٌل احصابً ممارن بٌن انفاق االسرة العرالٌة باستخدام المسح3038احصاء

 ومسح شبكة معرفة2007االجتماعً وااللتصادي السرة 

2011العراق

2012سهٌل نجم عبد هللانبٌل صالح دمحم رضا معلة ماجستٌر406

تولعات الطلب المستمبلً لسٌاحة الدٌنٌة فً محافظتً النجؾ االشرؾ3039احصاء

وكربالء الممدسة

2012دمحم جاسم دمحمعلً حمد هللا احمد ماجستٌر407

استعمال التحلٌل العنمودي لبٌان تؽٌر نمط االنفاق فً العراق للسنوات3032احصاء

1971-2010

2012لمٌعة بالر جواد الجوادعبٌر عباس ناصر ماجستٌر408

تحدٌد العوامل المإثرة على مستوى المعاشً فً العراق باستخدام3035احصاء

gisالتحلٌل العاملً وتمنٌة ال

2012ؼفران اسماعٌل كمالوسام عبد الحسٌن بالسم ماجستٌر409

استخدام طرابك التمهٌد فً التنبإ باسعار الصرؾ فً العراق ولٌاس3030احصاء

اثر التضخم ومعدالت الفابدة

2012لمٌاء دمحم علً حمٌدسنا دمحم شٌت شٌاع ماجستٌر410

2012تهانً مهدي عباسرسول هادي عبد المنعمتحلٌل االهداؾ االنمابٌة لاللفٌة فً العراق3031احصاء ماجستٌر411

استعمال السالسل الزمنٌة والشبكات العصبٌة االصطناعٌة للتنبإات3034احصاء

المستمبلٌة لمستوى التضخم فً العراق

2012لاسم دمحم علًلصً عصام حمٌد الزبٌدي ماجستٌر412
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تمدٌر المرونات االتفالٌة لبعض مجامٌع السلعٌة فً العراق باستخدام3058احصاء

نماذج االنحدار

2012خالد ضاري عباساسٌل عوض عبد الحمٌد ماجستٌر413

2012عبد المنعم كاظم حماديعلٌاء اسماعٌل عبٌدتحلٌل والع استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً العراق3045احصاء ماجستٌر414

2012كنعان عبد اللطٌؾ عبد الرزاقانسام خالد حسندراسه ممارنه فً طرابك تمدٌر انحدار الكامل المشترن3048احصاء ماجستٌر415

استخدام االسالٌب ؼٌر المباشره فً تمدٌر عدد الوالدات وبناء جداول3052احصاء

الحٌاه فً محافظة المادسٌة

2012زٌنب عبد الوهابنصٌر ابراهٌم ناصر ماجستٌر416

دراسه ممارنه السلوب الشبكات العصبٌة مع طرابك اخرى للتنبإ3061احصاء

بتصارٌؾ المٌاه لبعض السدود فً العراق

2012رعد فاضل حسنرإى خلدون فابك ماجستٌر417

2012انتصار عرٌبً الدوريختام سوادي كشمرالطرق المختلفه لتمدٌر المٌم المفموده الؼراض احتساب الرلم المٌاس3070ًاحصاء ماجستٌر418

ممارنة ممدرات بٌز لمعلمة ودالتً المعولٌة ومعدل الفشل لتوزٌع رال3075ًاحصاء

باستعمال دوال خسارة متزنة وؼٌر متزنة

2012حمزة اسماعٌل شاهٌنؼزوان رفٌك عوٌد ماجستٌر419

2012فاتن فاروق البدريدمحم خالد احمدتحدٌد الحجم االنتاجً االمثل للدفعات االنتاجٌة3086احصاء ماجستٌر420

 لتمدٌر انموذج االنحدارbackfitting وsimexممارنة ممدرات 3088احصاء

الالمعلمً الجمعً مع التطبٌك

2012خلود ٌوسؾ ضمرساندي لٌس موشً ماجستٌر421

2012عبد الجبار خفرفٌصل عبد االله فاصمتوظٌؾ البرمجة الخطٌة فً المخططات الشكلٌة3087احصاء ماجستٌر422

استعمال نظرٌة المبارٌات الضبابٌة فً تحدٌد االستراتٌجٌة المثلى3108احصاء

لشبكات الهاتؾ النمال

2012مروان عبد الحمٌد عاشوردمحم عدنان جواد ماجستٌر423

2012ظافر حسٌن رشٌدعلً سٌؾ الدٌن عبد الحافظتمدٌر نموذج ال معلمً للبٌانات الطوٌلة للمطاعات االلتصادٌة فً العراق3104احصاء دكتوراه424

استعمال نماذج ماركوؾ المخفٌة فً تمٌٌز معدالت التضخم االلتصادي3101احصاء

فً العراق

2012مناؾ ٌوسؾ حمودمرتضى عسكر مردان ماجستٌر425

2012صباح هادي الجاسمدمحم صباح خالد المختارٌرمعلمة الشفاء لمرض الفشل الكلوي فً حالة وجود بٌانات نالصة\تمد3107احصاء ماجستٌر426

2012نزٌه عباس المشهدانًفاضلة علً جٌجان الطابً(دراسة ممارنة  ) metamodelتطوٌر نماذج المحاكاة لتمٌٌم 3110احصاء ماجستٌر427

استخدام نظرٌة المٌزة التنافسٌة المعنٌة لتحدٌد االستراتٌجٌات المثلى3111احصاء

النتاج المشتمات النفطٌة فً مصفى الدورة

2012افتخار عبد الحمٌد النماشسهٌلة نجم عبد هللا دكتوراه428

اعتماد دالة االتاحٌة فً تحدٌد فترة الصٌانة الولابٌة الدورٌة ؼٌر3116احصاء

المتاحة المثلى فً شركة مصافً الوسط

2012عماد حازم عبوديفراس صدام عبد دكتوراه429

تمدٌر دالة المعولٌة لتوزٌع وٌبل باستخدام التحلٌل الالمعلمً من خالل3117احصاء

الربط بٌن التحلٌل العنمودي والعملٌات التصادلٌة

2012احسان كاظم شرٌؾ المرٌشًماجد جاسب عبد هللا العكٌلً دكتوراه430

استخدام اسالٌب السالسل الزمنٌة لمعالجة االختالفات فً الرلم المٌاس3115ًاحصاء

لسعر المستهلن

2012عبد اللطٌؾ حسن شومانهٌثم حسون ماجد ماجستٌر431
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 الحصٌن لتصمٌم عٌنة لنماذج تمٌٌم نوعٌةD- استخدام معٌار امثل 3113احصاء

المٌاه فً محطات المعالجة

2012افتخار عبد الحمٌد النماشمروة علً مكلؾ السودانً ماجستٌر432

ممارنة بعض الطرابك المعلمٌة والالمعلمٌة فً تمدٌر الجرعة الوسٌطة3121احصاء

ED50 ,وتطبٌمها لمرضى السرطان

2012اٌمان حسن احمدعمر عادل عبد الوهاب ماجستٌر433

تخطٌط االنتاج باستعمال البرمجة الهدفٌة فً معمل انتاج محوالت3119احصاء

التوزٌع الكهربابٌة فً دٌالى

2012عبد الجبار خضر بخٌتكرٌم لاسم دمحم ماجستٌر434

ممارنة بعض طرابك تمدٌر المعلمات الهٌكلٌة لمنظومة المعادالت االنٌة3125احصاء

الخطٌة فً المٌاس االلتصادي مع تطبٌك عملً

2012اٌمان دمحم عبدهللا المشهدانًعالء حسٌن صبري ماجستٌر435

بناء توزٌع احتمالً لولت الفشل المستؽرق باستعمال تحوٌل انتروب3124ًاحصاء

burr type-xiiلوتزٌع

2012اسماء ؼالب جابراسٌل نوري صالح ماجستٌر436

تاثٌر طرابك التمدٌر لمماٌٌس اداء انظمة الطوابٌر للوصول الى النمذجة3130احصاء

االمثلٌة النظمة االتصاالت

2012حامد سعد نور الشمرتًهناء سعد دمحم شبٌب دكتوراه437

معالجة البٌانات الشاذة فً نماذج السٌطرة على الخزٌن وتطبٌمها ف3133ًاحصاء

معمل اسمنت السماوة

2012لتٌبة نبٌل ناٌؾ المزازحسٌن شاكر رزاق الشاهر ماجستٌر438

استعمال بعض النماذج االحتمالٌة المنفردة والمركبة المبتورة لتحدٌد3140احصاء

التعوٌضات الصحٌة فً شركة التامٌن العرالٌة

2012لٌس سبع خماسثابرة نجم عبد هللا االمٌر ماجستٌر439

2012اسعد كاظم ناٌؾمرٌم حامد ٌاسٌن لتحسٌن االداء التشؽٌلSIX-SIGMAًامكانٌة اعتماد تمنٌة 2284احصاء ماجستٌر440

تمٌٌم اداء النظام الخدمً فً مستشمى بؽداد التعلٌمً العام لتحسٌن3146احصاء

Q-GERTالنظام باستعمال اسلوب 

2012صباح منفً رضارلٌة ٌاسر عبد االمٌر ماجستٌر441

2012صباح هادي الجاسممها عادل عبد هللا العكٌديممارنة تمدٌر معولٌة انموذج اجهاد2296احصاء ماجستٌر442

تحدٌد عمر االستبدال االمثل باستخدام خطة االستبدال العمرٌة والخطة2387احصاء

ثابتة الفترة لمكابن الشركة العامة للزٌوت النباتٌة

2012نزار مصطفى جوادعاٌدة صالح دمحم ماجستٌر443

استعمال البرمجة الدٌنامٌكٌة العشوابٌة فً تخطٌط االنتاج مع تطبٌك2388احصاء

فً شركة مصافً الوسط

2012خالد ضاري عباسدمحم كاظم هواش ماجستٌر444

استعمال المجموعات الضبابٌة فً السٌطرة النوعٌة على بعض منتجات2454احصاء

معمل الكاظمٌن/الشركة العامة للصناعات الصوفٌة 

2012فراس احمد دمحممالن شولً عبداللة ماجستٌر445

2012ضوٌة سلمانانعام عبد الرحمن نعمانتصمٌم خطط عٌنات المبول للشركة العامة للصناعات االلكترونٌة2462احصاء دكتوراه446

معالجة البٌانات الشاذة فً نماذج السٌطرة على الخزٌن وتطبٌمها ف2233ًاحصاء

معمل اسمنت السماوة

2012لتٌبة نبٌل ناٌؾحسٌن شاكر رزاق ماجستٌر447

تمدٌر فترة الثمة لنموذج االنحدار الرتٌب وتطبٌمها فً مجال تلوثاحصاء

الهواء لمدٌنة بؽداد

2012دجلة ابراهٌم مهدياسماء نجم عبدهللا دكتوراه448

ممارنة طرابك تمدٌر دالة المعولٌة للتوزٌع االسً الخلٌط مع تطبٌك2422احصاء

عملً

2012عبد المجٌد حمزةخضر نصٌؾ جاسم دكتوراه449
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استخدام بعض الطرابك المعلمٌة والالمعلمٌة فً تمدٌر وفٌات االطفالاحصاء

دون الخامسة من العمر فً العراق

2012ظافر حسٌن رشٌدصبٌحة مجٌد شٌاع دكتوراه450

تحلٌل التجارب ثنابٌة العوامل المتزنة وؼٌر المتزنة لبٌان اثر عاملٌن2474احصاء

على بعض صفات محصول الشلب فً العراق

2012كمال علوان خلؾزٌنة ابراهٌم حسن ماجستٌر451

2013مهدي محسن العالق/محمود مهدي حسنوفاء جاسم دمحمبناء انموذج احصابً لمٌاس الفمر متعدد االبعاد فً العراق2499احصاء دكتوراه452

تحلٌل احصابً للعاللة بٌن اسعار الحمل واسعار المستهلن فً المجال2501احصاء

الزراعً

2013لمٌاء دمحم علًفإاد احمد محسن ماجستٌر453

 لبٌانات مرالبةburr-xllممارنة بعض طرابك تمدٌر معلمات توزٌع 2504احصاء

هجٌنة باستعمال اسلوب المحاكاة وتطبٌمها فً لسم الصناعات

النسٌجٌة فً الجهاز المركزي للتمٌس والسٌطرة النوعٌة

2013دجلة ابراهٌم مهدي العزاوياحمد ذٌاب احمد العزاوي دكتوراه454

الممدرات الحصٌنة لالرتباط الذاتً فً أنموذج السالسل الزمنٌةاحصاء

الموسمٌة المختلط المضبب

2013عبد المجٌد حمزة الناصرطاهر رٌسان دخٌل دكتوراه455

تاثٌر معدل النمو السكانً فً العراق على التنمٌة2562احصاء

(2015-1997)للفترة

2013ؼفران اسماعٌل كمالحاتم كرٌم عباس ماجستٌر456

الخصوبة الكافٌة فً العراق وتطورها والعوامل المإثرة علٌها واثرهااحصاء

فً تحدٌد حجم الكافً مستمبال

2013تهانً مهدي عباسمصطفى حبٌب مهدي ماجستٌر457

تحلٌل التجارب ثنابٌة العوامل المتزنة وؼٌر المتزنة لبٌان اثر عاملٌناحصاء

على بعض صفات محصول الشلب فً العراق

2012كمال علوان خاؾزٌنة ابراهٌم حسن ماجستٌر458

الموٌجات الهندسٌة المكٌفة وتطبٌماتها فً ازالة التشوٌش للصوراحصاء

الرلمٌة

2009ظافر حسٌن رشٌدعمار دمحم نوري دكتوراه459

تحلٌل احصابً للعوامل المإثرة على الوضع االلتصادي للنساء ضمناحصاء

نتابج مسح شبكة معرفة العراق

2013هانً عبدهللا حسناخالص عبد االمٌر حمٌد العزاوي ماجستٌر460

 لمنطمةgisتصنٌؾ ولٌاس مساحات المناطك الصحراوٌة باستعمال احصاء

صحراء النجؾ

2013لٌس سبع خماساحسان فاضل ذٌب ماجستٌر461

خوارزمٌة ممترحة لتعظٌم معولٌة النظام عن طرٌك تحدٌد عدد مناحصاء

المركبات االحتٌاطٌة مع تطبٌك عملً فً الشركة العامة لصناعة

البطارٌات

2013لمٌعة بالر جواد الجوادعلً محسن عٌسى ماجستٌر462

2013اسماء ؼالب جابردمحم ثجٌل مزبان2011التحلٌل االحصابً لمشكلة التسرب الطالبً فً العراق لعام احصاء ماجستٌر463

2013محمود مهدي حسن البٌاتًعطا كرٌم محمود العامريدراسة احصابٌة عن العوامل المإثرة على التضخم فً العراقاحصاء دبلوم عال464ً

التنبإ بكلفة وعدد الوحدات السكنٌة فً العراق للفترة مناحصاء

(2013-2016)

2013هانً عبدهللا حسندمحم صبري محمود الزبٌدي ماجستٌر465

اثر عوامل الجذب والطرد لسكان المحافظات فً العراق للفترةاحصاء

عدا اللٌم كردستان دراسة احصابٌة (1997-2011)

2013سعد احمد عبد الرحمن النعٌمًدري حمٌد جاسم السالمً ماجستٌر466
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2013دراسة احصابٌة حول اسباب الطالق فً محافظة بؽداد لعام احصاء

باستخدام التحلٌل العاملً

2013خلود ٌوسؾ خمودعاء كرٌم حسون ماجستٌر467

2013اٌمان حسن احمدحاتم عبد الرحمن بران السامرابًدراسة احصابٌة/ مصادر العنؾ ضد المرأة احصاء ماجستٌر468

دراسة العوامل المرتبطة بمرض السكري من خالل مواءمة اسلوبًاحصاء

التحلٌل العاملً وتحلٌل المسار

2013نزٌه عباس المشهدانًحٌدر ٌحٌى دمحم ماجستٌر469

2013اٌمان دمحم عبد هللاعمار احمد علًعاللة النمو االلتصادي وتؽٌر معدل البطالة السابدة دراسة احصابٌةاحصاء ماجستٌر470

ناصرٌة باستعمال-ادارة وتموٌم مشروع الممر الثانً لطرٌك سماوةاحصاء

اسلوب بٌرت الضبابً

2013سهٌل نجم عبدهللاحاجم عات دحام الصفرانً ماجستٌر471

2013دمحم صادق عبد الرزاقصبا زكً اسماعٌلتصمٌم خطط عٌنات لبول مزدوجة باستعمال توزٌع كاما المعكوساحصاء دكتوراه472

استعمال البرمجة الهدفٌة الضبابٌة فً تحدٌد الكمٌات المثلى لبعضاحصاء

االدوٌة فً شركة تسوٌك االدوٌة

2013صباح منفً رضانورس عبد الكرٌم حسن ماجستٌر473

2013محمود البٌاتً ، مهدي العالقٌاسمٌن عبد الرحمن دمحم الجوادبناء جداول الحٌاة الذاتٌة فً العراق باستعمال احتماالت البماءاحصاء دكتوراه474

لٌاس التمركز والتنوع لمحصولً الحنطة والشعٌر فً بعض محافظاتاحصاء

العراق واثر العوامل الطبٌعٌة على انتاجها

2013كمال علوان خلؾعلً عبد الوهاب علً السلوم ماجستٌر475

تخطٌط االنتاج باستعمال البرمجة الهدفٌة فً معمل انتاج محوالتاحصاء

التوزٌع الكهربابٌة فً دٌالى

2012عبد الجبار خضر بخٌتكرٌم لاسم دمحم زٌدان ماجستٌر476

تحدٌد االمثلٌة الرباح مزٌج منتوجات المنظفات وكلؾ النمل فًاحصاء

             تحدٌد االمثلٌة الرباح مزٌج منتوجات المنظفات وكلؾ النمل

فً الشركة العامة للزٌوت النباتٌة باستعمال البرمجة الخطٌة

2013عبد المنعم كاظم الشكريحسام جاسم دمحم الربٌعً ماجستٌر477

الطرابك الالمعلمٌة والمعدلة فً تمدٌر دالة المعولٌة للبٌانات الكاملة معاحصاء

تطبٌك عملً

2013حامد سعد نور الشمرتًرواء صالح دمحم الصفار دكتوراه478

دراسة تطبٌمٌة فً/ اثر االستثمار فً التعلٌم لتنمٌة الموارد البشرٌة احصاء

وزارة المالٌة

2013لمٌاء دمحم علًعبٌر عبد الستار عبد الجبار ماجستٌر479

2013لاسم دمحماحمد ناجً حموددراسة احصابٌة/ احصاءات الهجرة السكانٌة انماطها وتؤثٌرها احصاء ماجستٌر480

العوامل المإثرة على االوضاع  الصحٌة والتعلٌمٌة ضمن مسح شبكةاحصاء

 باستعمال التحلٌل العنمودي2011لعام  (IKN )معرفة العراق 

2013هانً عبد هللاوسن عبد الهادي كاظم ماجستٌر481

ممارنة بٌن الطرابك المعلمٌة والالمعلمٌة فً تمدٌر انموذج توزٌعاحصاء

 مع تطبٌك عملDLMًاالرتداد الزمنً 

2013سلمى ثابت االلوسًاحمد شاكر دمحم طاهر المتولً دكتوراه482

تحلٌل والع الهجرة العابدة الهجرة العابدة من الكفاءات الى العراقاحصاء

2013- 2003خالل الفترة 

2013اٌمان دمحم عبد هللافوزي حسن حسٌن خزٌم الزبٌدي ماجستٌر483

2013بثٌنة عبد الجادر عبد العزٌزفاطمة عبد الرحمن حمٌد الركابًاستخدام نماذج تحلٌل التدخل فً سلسلة انتاج النفط الخام فً العراقاحصاء ماجستٌر484
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تموٌم بٌانات العمر والجنس للتعدادات السكانٌة مع تطبٌك عملًاحصاء

 فً العراق1997لبٌانات التعداد العام للسكان لسنة 

2013لتٌبة نبٌل ناٌؾمروة خلٌل ابراهٌم ماجستٌر485

استعمال بعض تصامٌم التجارب العاملٌة والعاملٌة المتداخلة بالمٌاساتاحصاء

المكررة على مرض الثالسٌمٌا فً محافظة واسط

2013لٌس سبع خماسحٌدر رابد طالب ماجستٌر486

2013انتصار عرٌبً فدعمالبال محمود علوان مزعلتمدٌر دالة الفشل باستعمال التحلٌل الموٌجً والممدر اللبًاحصاء دكتوراه487

بعض الطرابك الحصٌنة لمعالجة مشكلة التعدد الخطً فً النماذجاحصاء

الخطٌة مع تطبٌك عملً

2013سجى دمحم حسٌنرباب عبد الرضا صالح البكري دكتوراه488

 لوضع التنبإاتCARMAاستخدام النماذج المتزامنة الثنابٌة احصاء

(دراسة تجرٌبٌة  )المستمبلٌة 

2013ٌوسؾ دمحم خلؾفرح فٌصل شنٌشل ماجستٌر489

مشكلة النمل ذات دوال الهدؾ المتعددة المضببة مع تطبٌك عملً علىاحصاء

بعض المنتجات النفطٌة

2014فارس طاهر حسن الكوازاحسان جواد كاظم ماجستٌر490

دراسة/ تمدٌر دالة المعولٌة النموذج االجهاد والمتانة لتوزٌع لٌندلً احصاء

ممارنة مع تطبٌك عملً

2013عبد الرحٌم خلؾ راهًفراس منذر جاسم البدران ماجستٌر491

اسلوب التولع البٌزي لتمدٌر معدل الفشل بوجود بٌانات مرالبة مناحصاء

النوع االول مع تطبٌك عملً

2013صباح هادي الجاسموفاء جعفر حسٌن ماجستٌر492

2014هانً عبد هللا حسنخالدة كرٌم عمرانالتنبإ بانتاج التمور فً العراق باستعمال نماذج السالسل الزمنٌةاحصاء ماجستٌر493

استعمال الدوال التمٌٌزٌة فً تصنٌؾ االراضً الزراعٌة حسب كمٌةاحصاء

االحتٌاجات المابٌة

2013مهدي محسن العالقسهٌر عواد نده دبلوم عال494ً

مع تطبٌك (كامبل  )بناء دالة الرابطة للتوزٌع الثنابً للمٌمة المتطرفة احصاء

عملً لمرضى السكري فً بؽداد

2013لماء علً دمحم العلويامال صادق حمودي دكتوراه495

التنبإ بانتاج محصولً الشلب والمطن فً العراق باستخدام السالسلاحصاء

الزمنٌة

2013احالم احمد جمعةحلى مثنى دمحم فتحً السلطانً دبلوم عال496ً

 دراسة2011و / 2006ممارنة الحالة التؽذوٌة الطفال العراق لعامً احصاء

احصابٌة

2014سجى دمحم حسٌنظافر طارق دمحم سعٌد دبلوم عال497ً

استعمال االسالٌب ؼٌر المباشرة فً تمدٌر الوفٌات وبناء جداول الحٌاةاحصاء

باالعتماد على بٌانات مسحً

2014صباح هادي عبود الجاسمعادل دمحم علً كاظم دبلوم عال498ً

تمدٌر وتنبإ معدالت الخصوبة فً العراق باستعمال طرٌمة المعلمٌةاحصاء

وبعض الطرابك المباشرة وؼٌرL-Cحصٌنة مع ممارنتها باسلوب 

المباشرة

2014عمر عبد المحسن المٌسًعمر فاروق خلٌل العبٌدي ماجستٌر499

ممارنة النماذج الالمعلمٌة وشبه المعلمٌة بوجود لٌم مفمودة مع تطبٌكاحصاء

م(2010-1971)عملً للناتج المحلً االجمالً العرالً للمدة 

2014مناؾ ٌوسؾ حمودمٌاسة دمحم كاطع ماجستٌر500

التنبإ بانتاج محصولً الشلب والمطن فً العراق باستخدام السالسلاحصاء

الزمنٌة

2013احالم احمد جمعةحلى مثنى دمحم السلطانً دبلوم عال501ً
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اختٌار افضل انموذج انحدار لتحدٌد العوامل المإثرة على اعداداحصاء

المصابٌن بمرض ذات الربة لالطفال دون سن الخامسة فً العراق

2014دمحم جاسم دمحمحنان علً حمودي الحدٌثً ماجستٌر502

استعمال اسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتٌا ونماذج توزٌع االبطاءاحصاء

(ardl)فً تاثٌر المساحة المزروعة واالسعار فً انتاج الرز فً العراق

2014عبد اللطٌؾ حسن شومانعلً عبد الزهرة حسن ماجستٌر503

ممارنة بعض طرابك تمدٌر انموذج االنحدار شبه المعلمً بوجود مشكلةاحصاء

عدم تجانس تباٌن الخطؤ مع تطبٌك عملً

2013ؼفران اسماعٌل كمالحسن هبوب رزاق ماجستٌر504

2013محمود مهدي حسنعطا كرٌم محموددراسة احصابٌة عن العوامل المإثرة على التضخم فً العراقاحصاء دبلوم عال505ً

دراسة نظرٌة وتجرٌبٌة لنماذج السالسل الزمنٌة المختلطة المتكاملةاحصاء

arfimaكسرٌا 

2014جواد كاظم خضٌرهبة فاضل حربً ماجستٌر506

التحلٌل االحصابً الهم العوامل المإثرة على الوالدات المشوهة لعاماحصاء

 فً العراق2012

2014خلود ٌوسؾعمر محً محسن دبلوم عال507ً

2014دمحم صادق عبد الرزاقعلً دمحم فرحانبناء نموذج انحدار خطً متعدد ضبابً السعار النفط العالمٌةاحصاء ماجستٌر508

باستعمالICDتمٌٌز الكادر الطبً حسب معرفتهم للتصنٌؾ الدولً احصاء

الدالة الممٌزة

2014خالد ضاري الطابًبسمة رشٌد الحمدانً دبلوم عال509ً

تحدٌد العدد االمثل والمولع المالبم لتوزٌع مراكز االطفاء فً منطمةاحصاء

بؽداد الجدٌدة باستعمال البرمجة العددٌة

2014عبد الجبار خضروسن رٌاض عباس ماجستٌر510

استعمال االسالٌب ؼٌرالمباشرة فً تمدٌر الوفٌات وبناء جداول الحٌاةاحصاء

باالعتماد على بٌانات مسحً

2014صباح هادي عبودعادل دمحم علً دبلوم عال511ً

2014اسماء ؼالب جابرهبة عبد هللا(2012-2007دراسة ممارنة احصابٌة )تطور هٌكل االنفاق والدخل احصاء دبلوم عال512ً

تحلٌل دافع الهجرة العابدة من الكفاءات الى العراق خالل الفترةاحصاء

(2003-2013)

2013اٌمان دمحم عبد هللافوزي حسن حسٌن دبلوم عال513ً

 دراسة2011و 2006ممارنة الحالة التؽذوٌة الطفال العراق لعامً احصاء

احصابٌة

2014سجى دمحم حسٌنظافر طارق دبلوم عال514ً

2014محمود جواد ابو الشعٌرمصعب عامر رجبالتنبإ بممدار الطالة الكهربابٌة الضابعة لمدٌنة بؽداداحصاء دبلوم عال515ً

2013دمحم صادق عبد الرزاقعلً دمحم فرحانبناء نموذج انحدار خطً متعدد ضبابً السعار النفط العالمٌةاحصاء ماجستٌر516

استعمال نماذج صفوؾ االنتظار متعددة المراحل مع التطبٌك فً مطاراحصاء

السلٌمانٌة الدولً

2014خالد ضاري الطابًزانا نجم عبد هللا ماجستٌر517

تصمٌم وبناء نظام الدارة لاعدة البٌانات والتنبإ باعداد المتماعدٌن فًاحصاء

مصرؾ الرشٌد باستعمال سالسل ماركوؾ

2014ضوٌة سلمان حسنسدٌر فاضل عودة ماجستٌر518

تمدٌر العاللات التوازنٌة بٌن الودابع واالبتمان النمدي فً العراق للمدةاحصاء

(2003-2011)

2014صباح هادي الجاسمحمٌدة خضر ابراهٌم ماجستٌر519
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تحلٌل السلسلة الزمنٌة لمعدالت االنتاج الشهري للنفط العرالًاحصاء

باستعمال طرٌمتً تحلٌل التدخل والمٌمة المتطرفة

2013لاسم دمحم علًاحمد عبد نعٌم ماجستٌر520

ممارنة النماذج الالمعلمٌة وشبه المعلمٌة بوجود لٌم مفمودة مع تطبٌكاحصاء

( 2010 ـ 1971)عملً للناتج المحلً االجمالً العرالً للمدة 

2014مناؾ ٌوسؾ حمودمٌاسة دمحم كاطع ماجستٌر521

اختٌار افضل انموذج انحدار لتحدٌد العوامل المإثرة على اعداداحصاء

المصابٌن بمرض ذات الربة االطفال دون سن الخامسة فً العراق

2014دمحم جاسم دمحمحنان علً حمودي الحدٌثً ماجستٌر522

2014تهانً مهدي الٌاسريهدٌل معتز عبد الستار الدباسدراسة العوامل المإثرة فً الخصابص االجتماعٌة لالسرة فً العراقاحصاء دبلوم عال523ً

استعمال انموذج تجمٌعً عام لمعلمات الشكل والمولع والمٌاس فًاحصاء

بناء منحنى نمو معٌاري لالطفال فً العراق

2014خلود ٌوسؾ خمواحمد شهاب احمد ماجستٌر524

مع ( ARX)ممارنة بعض طرابك تحدٌد رتبة وتمدٌر معلمات انموذج احصاء

تطبٌك عملً على سعر صرؾ الدٌنار العرالً

2014فراس احمد دمحمعبد الرحمن جاسم دمحم ماجستٌر525

حل مشكلة الصى تدفك ضبابً للمركبات فً مدٌنة الدٌوانٌة باستعمالاحصاء

اسلوب البرمجة الخطٌة الضبابٌة

2013ولاص سعد خلؾعلً حسٌن دمحم الرماحً ماجستٌر526

)استعمال اسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتٌا ونماذج توزٌع االطباء احصاء

ARDL ) ًفً تاثٌر المساحة المزروعة واالسعار فً انتاج الرز ف

العراق

2014عبد اللطٌؾ حسن شومانعلً عبد الزهرة حسن ماجستٌر527

تحدٌد حجم الدفعة االنتاجٌة االمثل عند وجود اعادة تصنٌع مع تطبٌكاحصاء

عملً

2014فاتن فاروق البدريرافد عبد المهدي جاسم ماجستٌر528

2014ظافر حسٌن رشٌدحسام عبد الرزاق رشٌدالممهدات الالمعلمٌة النموذج المعامالت المتؽٌرة والمتؽٌرة جزبٌااحصاء دكتوراه529

ممارنة طرابك تمدٌر معلومات انموذج انحدار بواسون فً ظل وجوداحصاء

مشكلة التعدد الخطً مع تطبٌك عملً

2013عماد حازم عبوديحسام موفك صبري دكتوراه530

استخدام النماذج الخطٌة المختلطة فً تمدٌر متوسط سرعة الرٌاح فًاحصاء

العراق

2014لماء علً دمحمسارة امٌن عبد الستار ماجستٌر531

تحلٌل بٌانات متعددة االستجابة لتشخٌص امراض العٌون باستحداماحصاء

(دراسة ممارنة  )الدالة التمٌٌزٌة واالنحدار اللوجستً 

2014حمزة اسماعٌل شاهٌنازهار كاظم جبارة ماجستٌر532

اسلوب اختبار الفرضٌة الضبابٌة التعلمة بالنسب وتوظٌفها فًاحصاء

المجاالت الصحٌة

2014دمحم صادق عبد الرزاقٌاسر حسن نمر ماجستٌر533

التمدٌر المتسك لمعلمة مٌل انموذج االنحدار الخطً البسٌط المتاثراحصاء

بخطا المٌاس للمتؽٌر التوضٌحً مع تطبٌك فً المجال الصحً

2014دجلة ابراهٌم مهديماهر محسن سلمان ماجستٌر534

استعمال اسلوب بٌرت لتملٌل الكلفة والولت لمنتجات شركة الصناعاتاحصاء

االلكترونٌة

2014عبد المنعم كاظم حماديولٌد دمحم العٌبً ماجستٌر535

تحلٌل احصابً لوالع الخصوبة ووفٌات االطفال فً العراق بؤستخداماحصاء

االرتباط الموٌم

2014كمال علوان خلؾفابز حامد سلمان سعدون ماجستٌر536
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التمدٌر المنسك لمعلمة مٌل انموذج االنحدار الخطً البسٌط المتاثراحصاء

بخطؤ المٌاس للمتؽٌر التوضٌحً مع تطبٌك فً المجال الصحً

2014دجلة ابراهٌم مهديماهر محسن سلمان ماجستٌر537

تحلٌل السلسلة الزمنٌة لمعدالت االنتاج الشهري للنفط العرالًاحصاء

باستعمال طرٌمتً تحلٌل التدخل والمٌمة المتطرفة

2013لاسم دمحم علًاحمد عبد نعٌم ماجستٌر538

ممارنة بٌن طرابك تمدٌر انحدار الحرؾ العامة فً معالجة مشكلة التعدداحصاء

الخطً شبه التام مع تطبٌك عملً

2014سجى دمحم حسٌنحنٌن مراد ٌوسؾ ماجستٌر539

تمدٌر معولٌة بعض االجهزة الكهربابٌة باستخدام المشتمة الجزبٌةاحصاء

المنطمٌة المباشرة لالنظمة المتعددة الحاالت ذات السلون الدٌنامٌكً

2014انتصار عرٌبً فدعماسٌل مبدر داود المرسومً ماجستٌر540

2014فراس احمد دمحماحمد جمال احمد( 2010-1970 )اثر االستثمار على النمو االلتصادي فً العراق للمدة احصاء دبلوم عال541ً

استعمال الدالة التحوٌلٌة ؼٌر الخطٌة للتنبإ بكدرة مٌاه نهر دجلة فًاحصاء

مدٌنة بؽداد

2014فارس طاهر حسنجمان عمران عٌسى ماجستٌر542

استعمال بعض نماذج السالسل الزمنٌة للتنبإ التالمٌذ الممبولٌن فًاحصاء

(2012- 1989 )الصؾ االول االبتدابً فً العراق للفترة 

2014هانً عبد هللا حسنشٌماء ابراهٌم خلٌل ماجستٌر543

  منARCHاستعمال بعض التوزٌعات الطبٌعٌة وؼٌر الطبٌعٌة لنماذج احصاء

الدرجات الدنٌا مع تطبٌك عملً

2014نزار مصطفى الصراؾاكرم جاسم دمحم علً ماجستٌر544

تصمٌم نظام خطط معاٌنة الولات الفشل المتوزعة توزٌعاحصاء

FRECHETًمضبب المعالم مع تطبٌك عمل 

2014ضوٌة سلمان حسنولٌد مٌه رودٌن دكتوراه545

2014سعداحمد عبد الرحمن النعٌمًاحمد هادي عبد العزٌز الذهبلوالع العمالة وتٌاراتها واتجاهاتها فً محافظات مختارة فً العراقاحصاء دبلوم عال546ً

2014دمحم جاسم دمحمنزار جابر عبودبناء نموذج تمدٌر انتاج الثروة السمكٌة فً العراقاحصاء دبلوم عال547ً

2014تهانً مهدي عباسهند مهند فوزي الشٌخلًتحدٌد افضل مناطك ثمة لمعلمات توزٌع الحدود مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر548

2014نزار مصطفى الصراؾمرتضى منصور عبد هللا حمود الهاشمًالتنبإ لحالة الطمس فً بؽداد باستعمال السالسل الزمنٌة الفنوٌةاحصاء ماجستٌر549

2013رعد فاضل حسنعالء جابر طراد(دراسة ممارنة  )نماذج االنحدار المعلمً وشبه المعلمً احصاء ماجستٌر550

2014اٌمان دمحم عبد هللاعلً نعٌم ناصر عباساثر التلوث البٌبً على المستوى الصحً فً العراقاحصاء دبلوم عال551ً

التصنٌؾ االحصابً لالراضً الزراعٌة حسب المساحة وكمٌة االنتاجاحصاء

لبعض محاصٌل الخضر فً محافظات العراق

2014اسماء ؼالب جابردمحم عبد الودود دمحم دبلوم عال552ً

2014ضوٌة سلمان حسناوس عالء عزتاستعمال البرمجة الخطٌة الكسرٌة فً تخطٌط االنتاج لمصفى الدورةاحصاء ماجستٌر553

2014تهانً مهدي عباسعلً دمحم عبٌدتحلٌل بعض العوامل المإثرة على الجانب التعلٌمً فً العراقاحصاء دبلوم عال554ً

بناء انموذج تمٌٌزي  وتصنٌفً لبٌانات المٌاسات المكررة بوجوداحصاء

تراكٌب مختلفة لمصفوفة التباٌن المشترن لمرضى داء السكري

2014ظافر حسٌن رشٌدمإمن عباس موسى ماجستٌر555

توظٌؾ صفوؾ االنتظار الضبابٌة فً خدمات المكتبة االفتراضٌةاحصاء

العرالٌة

2014صباح منفً رضاحسٌن جلٌل علً ماجستٌر556
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ممارنة بٌن الطرٌمة المبسطة والحل االبتدابً الجٌنً المتعلك بالتخطٌطاحصاء

االجمالً لمسالة البرمجة الخطٌة فً معمل االسمدة الكٌمٌاوٌة فً المابم

2014عبد الجبار  خضرعبد الجبار عبد هللا مهنا ماجستٌر557

تمدٌر معلمات انموذج االلتران فً حالة وجود خالٌا شاذة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2014دجلة ابراهٌم مهدياحمد رزاق عبد ماجستٌر558

بعض االختبارات المعلمٌة واالستكشافٌة فً تحدٌد مشكلة عدم التجانساحصاء

فً انموذج االنحدار الخطً المتعدد

2014محمود مهدي حسنعمٌل حمٌد فرحان ماجستٌر559

دراسة مشاكل بوالً المربعات الصؽرى والبدابل المتاحة فً بعضاحصاء

اختبارات التشخٌص لنماذج االنحدار الخطً

2014سلمى ثابت االلوسًشهد عادل عبد الؽفور ماجستٌر560

استخدام انموذج االنحدار اللوجستن الترتٌبً لتمدٌر احتمال االصابةاحصاء

بالتشوهات الجنٌنٌة فً مدٌنة بؽداد

2014نزٌه عباس المشهدانًحسٌن فاخر كاظم ماجستٌر561

2014حامد سعد نور الشمرتًحسنٌن جلٌل نعمة الساعديبناء انموذجً بماء معلمً وال معلمً لمرض التدرن فً بؽداداحصاء ماجستٌر562

تحلٌل بعض نماذج االنحدار الذاتً الالخطٌة المعممة المشروطة بعدماحصاء

تجانس التباٌن للرتب الدنٌا مع تطبٌك عملً

2014كنعان عبد اللطٌؾ عبد الرزاقامٌر كامل حمزة المره ؼولً ماجستٌر563

بناء انموذج رٌاضً لتعظٌم نسبة العوابد على التكالٌؾ باستعمالاحصاء

البرمجة الكسرٌة الخطٌة الصحٌحة فً الشركة العامة للصناعات

الخفٌفة

2014عبد الجبار خضر بخٌتفاطمة عبد الباري حسٌن ماجستٌر564

السٌطرة على مخزون مصرؾ الدم الوطنً العرالً باستعمال البرمجةاحصاء

الهندسٌة

2014حامد سعد نورمنى شاكر سلمان ماجستٌر565

2014مناؾ ٌوسؾ حمودمرٌم عبد الحسٌن اصؽر علًبناء نماذج االنحدار الخطً المختلط وتطبٌمٌه فً المجال البٌبًاحصاء ماجستٌر566

تحدٌد العدد االمثل للعاملٌن وعدد مرات االستبدال باستعمال نظرٌةاحصاء

صفوؾ االنتظار فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2014صباح هادي عبودعلً عبد الحسٌن ماجستٌر567

تخطٌط االنتاج االجمالً االحتمالً متعدد االهداؾ مع تطبٌك عملً فًاحصاء

شركة المنصور العامة

2014لٌمعة بالر جوادعالء شنٌشل جٌتر ماجستٌر568

2014حلمد سعد نور الشمرتًمنى شاكر سلمانالسٌطرة على مخزون مصرؾ الدم الوطنً باستعمال البرمجة الهندسٌةاحصاء ماجستٌر569

استعمال نماذج االنحدار الحٌزي لتحلٌل نسب الفمر فً الضٌة العراقاحصاء

م2012للعام 

2014عمر عبد المحسن علًسوسن لاسم هادي ماجستٌر570

2014رعد فاضل حسنرجاء كامل رشٌددراسة ممارنة نماذج االخطاء فً المتؽٌرات المعلمٌة وشبه المعلمٌةاحصاء ماجستٌر571

استخدام بعض نماذج االنحدار الذاتً المشروطة بوجود عدم تجانساحصاء

التباٌن بسعر االؼالق الٌومً لإشر سوق العراق لالوراق المالٌة

2014فراس احمد دمحماحمد شامار ماجستٌر572

2015عماد حازم عبوديعلً صالح عبد الرزاقتمدٌر المٌم المفمودة فً انموذج البٌانات المزدوجة مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر573

2015ضوٌة سلمان حسنحسٌن علً خضٌربناء انموذج نظام دٌنامكٌكً لتخطٌط الموى العاملة مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر574
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استعمال خوارزمٌة البحث المتناؼم المركبة لحل مسالة التخصٌصاحصاء

التربٌعٌة مع تطبٌك عملً

2015عبد المنعم كاظمحسن عبد الستار ماجستٌر575

حل مشكلة الصى تدفك ضبابً للمركبات فً مدٌنة الدٌوانٌة باستعمالاحصاء

البرمجة الخطٌة الضبابٌة

2015ولاص سعد خلؾعلً حسٌن دمحم الرماحً ماجستٌر576

استعمال انموذج رجل المبٌعات الخطً الضبابً متعدد االهداؾ فًاحصاء

تسرٌع وتمنٌن آلٌة النمل المستعملة فً الشركة العامة لتصنٌع الحبوب

2015عبد الجبار خضر بخٌتعلً حمدان فٌاض ماجستٌر577

استعمال انموذج انحدار بواسون المختلط للبٌانات الطولٌة المستمرة فًاحصاء

تحلٌل صفات دم االؼنام

2014اٌمان حسن احمدحٌدر زحام جبر ماجستٌر578

امثلٌة استخدام االنترنت باستعمال انموذج التخصٌص المتعدد للبٌاناتاحصاء

الضبابٌة

2014لمٌعة بالر جوادزٌنب فلٌح حسن الزبٌدي ماجستٌر579

التنبإ بالرلم المٌاسً السعار المستهلن باستعمال بعض طرابك التحلٌلاحصاء

الموسمٌة للسالسل الزمنٌة فً العراق

2014لمٌاء دمحم علًطه ازهر دمحم ناظم ماجستٌر580

ممارنة دوال كثافة الطٌؾ للسالسل الزمنٌة ؼٌر المستمرة لحجوماحصاء

عٌنات ؼٌر متساوٌة مع تطبٌك عملً

2015لمٌعة بالر جواداحالم حنش كاطع دكتوراه581

استعمال المجموعات الضبابٌة ونماذج بوكس جٌنكنزفً السالسلاحصاء

الزمنٌة للتنبإ ببعض نسب التلوث فً مٌاه الشرب لمدٌنة بؽداد

2014احالم احمدسٌؾ عدنان سلمان ماجستٌر582

استعمال اسلوب التحلٌل الشبكً لتملٌل زمن انجاز مشروع خط سكةاحصاء

فاو-حدٌد بصرة 

2015خالد ضاري عباسمجدي صالح شعٌب ماجستٌر583

1997ضوٌة سلمان حسن الجنابًربى رشٌد عبد الرحمندراسة نظرٌة وتطبٌمٌة لشبكات بٌرت االحتمالٌةاحصاء ماجستٌر584

2015لتٌبة نبٌل المزازذو الفمار جاسم دمحم الشمرياختٌار افضل انموذج فً بناء جداول الحٌاة فً العراقاحصاء ماجستٌر585

2015مهدي محسن العالقحسٌن عذاب الٌسارياثر االحوال المعٌشٌة على الحالة الصحٌة لالسرة العرالٌةاحصاء دبلوم عال586ً

الطرابك التملٌدٌة والطرابك البدٌلة الختٌار جذر الوحدة الستمرارٌةاحصاء

دراسة ممارنة/ السلسلة الزمنٌة 

2015نزٌه عباس المشهدانًكوثر خضر ناصر الزٌدي دكتوراه587

دراسة تحلٌلٌة/ تاثٌر المستوى التعلٌمً لالمهات على وفٌات االطفال احصاء

احصابٌة

2015بشرى علً ٌعموبماهر مزهر سهٌل دبلوم عال588ً

احصاء 589

استعمال انموذج االنحدار اللوجستً لدراسة ظاهرة البطالة عند الشباباحصاء

فً محافظة بؽداد

2015رباب عبد الرضا صالح البكريعلً ٌحٌى عبد الرضا دبلوم عال590ً

2015فاتن فاروق البدريحٌدر حسن رحمهالتنبإ باعداد مرضى السكري فً العراق مع دراسة لتحلٌل اهم اسبابهاحصاء دبلوم عال591ً

اختٌار افضل انموذج للتنبإ بعدد االسر المشمولة باعانات شبكةاحصاء

الحماٌة االجتماعٌة فً العراق

2015نبٌلة عبد الهادي فابززٌنب احمد عباس دبلوم عال592ً
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/2002تحلٌل احصابً النتاج التمور فً محافظات العراق للمدة احصاء

2013

2015اسماء ؼالب الراويمرٌم جالل خزعل العتابً دبلوم عال593ً

2014دمحم صادق عبد الرزاقرانً فإاد عمانإٌلبناء انوذج برمجة خطٌة لحل مشكلة الضبابٌة فً مصفى الدورةاحصاء ماجستٌر594

تمدٌر نماذج االنحدار للبٌانات الطولٌة مع االنمطاع فً االستجابةاحصاء

وتطبٌمها فً المجال الطبً

2015ظافر حسٌن رشٌدنازن جعفر صادق دكتوراه595

2015نزار مصطفى جواد الصرؾحٌدر عبد هللا جاسم العوادياستعمال بعض طرق السالسل الزمنٌة للتنبإ بالوالدات فً العراقاحصاء دبلوم عال596ً

تحلٌل احصابً لظاهرة انتشار التعلٌم الخصوصً فً مإسساتاحصاء

محافظة بؽداد التربوٌة

2015خلود ٌوسؾ خموتمارة رإوؾ حسٌن دبلوم عال597ً

2015فارس طاهر حسنامانً صادق سعٌداستعمال خوارزمٌة مستعمرة النمل لالدارة المثلى فً سد حدٌثةاحصاء ماجستٌر598

/استعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة لتمٌٌم توزٌع مدارس مدٌنة بؽداد احصاء

دراسة تحلٌلٌة

2015دمحم جاسمنور فارس عبود دبلوم عال599ً

تمدٌر معلمات انموذج االنحدار اللوجستً المتعدد فً حالة وجوداحصاء

مشكلة الفصل والتعدد الخطً مع تطبٌك عملً فً المجال الطبً

2015عماد حازم عبودياٌاد حبٌب شمال الزركانً ماجستٌر600

 ذوLAMBDAممارنة طرابك تمدٌر المعلمات ودالة المعولٌة لتوزٌع احصاء

االربع معلمات مع تطبٌك عملً

2015انتصار عرٌبً فدعم الدوريلمٌاء عبد الجبار داود ماجستٌر601

توظٌؾ المعلومات المسبمة فً تمدٌر معلمات انموذج االنفاق فًاحصاء

2012-2007العراق للسنتٌن 

2015اخالص ابراهٌم جاسمحسٌن طارق صادق دبلوم عال602ً

)ممارنة بعض خوارزمٌات التحلٌل العنمودي فً تنمٌب البٌانات احصاء

DATE MINING)  ًمع والع تطبٌم

2015لتٌبة نبٌل ناٌؾمحً الدٌن خلؾ اٌوب ماجستٌر603

2015مهدي محسن العالقمهند حسٌن عذاب الٌسارياثر االحوال المعٌشٌة على الحالة الصحٌة لالسرة العرالٌةاحصاء دبلوم عال604ً

استعمال الدوال التمٌٌزٌة فً تصنٌؾ االراضً الزراعٌة حسب كمٌةاحصاء

االحتٌاجات المالٌة

2013مهدي محسن العالقسهٌر عواد ندة دبلوم عال605ً

ممدرات طرٌمة بٌز وبعض الطرابك التملٌدٌة شبه المعلمٌة لتمدٌر دالةاحصاء

االنحدار اللوجستً فً ظل البٌانات المفمودة

2015لتٌبة نبٌل ناٌؾعلً دمحم علً جٌجان الخفاجً ماجستٌر606

مع تطبٌك (ARMAX )التنبإ ٌمٌم السالسل الزمنٌة باستعمال انموذج احصاء

عملً على درجات الحرارة العظمى فً مدٌنة بؽداد

2015فراس احمد دمحممصطفى علً فخري ماجستٌر607

2015لماء علً دمحمٌاسر كاظم حمٌددراسة احصابٌة/ العوامل المإثرة فً تسرب طلبة مدارس مدٌنة بؽداد احصاء دبلوم عال608ً

ممارنة ممدرات دالة معولٌة االنظمة الهجٌنة والمحسنة باستخدام بعضاحصاء

الطرابك

2014افتخار عبد الحمٌد النماشحٌدر كرٌم رحٌم ماجستٌر609

ممارنة بعض طرابك تمدٌر المعلمة التمهٌدٌة لدوال اللب متعدداحصاء

المتؽٌرات وتوظٌفها فً الدوال التمٌٌزٌة مع تطبٌك عملً

2015لماء علً دمحم العلويسكٌنة شامل جاسم ماجستٌر610
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تصمٌم تام للتعٌشة باستعمال اختبار دونت المعدل مع اختباراتاحصاء

بحث ممارن مع تطبٌك عملً/ الممارنات المتعددة االخرى 

2015كمال علوان خلؾ المشهدانًسهٌر كرٌم ماجستٌر611

طرابك تمدٌر انموذج راش للبٌانات المصنفة متعددة المٌاسات معاحصاء

تطبٌك عملً

2016وضاح ابراهٌم مهدي العزاوي دكتوراه612

دراسة تطبٌمٌة لتمدٌر انموذج االنحدار اللوجستً على استمرار الحٌاةاحصاء

الزوجٌة فً مدٌنة الكوت

2015لاسم دمحم علًاحمد عبد الرضا كاظم السراي دبلوم عال613ً

2015دمحم جاسم دمحمعمر مكً رحٌم الشمريتحلٌل التباٌن للبٌانات الضبابٌة مع تطبٌك عملً فً الجانب الطبًاحصاء ماجستٌر614

 لتمدٌر دالتً المعولٌة وMellinوتحوٌالت Bayesأستعمال أسلوب  احصاء

اإلتاحٌة فً حالة وجود بٌانات ضبابٌة مع تطبٌك عملً

2015عماد حازم عبوديعــذراء كامــل هـرمـوش المشهدانــــً ماجستٌر615

تحلٌل التجارب)) n^2( (بتوزٌع أسً لمتؽٌر االستجابة مع التطبٌك احصاء

العاملٌة

2015كمال علوان خلؾرإده رعد ٌوسؾ ماجستٌر616

دراسه تطبٌمٌة لتمدٌر أنموذج االنحدار اللوجستً على استمرار الحٌاةاحصاء

الزوجٌة فً مدٌنة الكوت

2015لاسم دمحم علًاحمدعبدالرضا كاظم السراي دبلوم عال617ً

اثر التوزٌع ؼٌر الطبٌعً لحدود الخطؤ العشوابً فً تمدٌر معلماتاحصاء

 مع تطبٌكARMA-GARCHبعض نماذج 

2015جواد كاظم خضٌر الموسويعلً ٌاسٌن دكتوراه618

استعمال الشبكات العصبٌة لتموٌم المنافذ الحدودٌة الكمركٌة العرالٌةاحصاء

لتسرٌع عملٌة دخول البضابع

2015فاتن فاروق صالح البدري     معمر شاكر محمود ماجستٌر619

ممارنة ممدرات االنتروبً العظمى وممدرات لٌوفٌن مع بعض الممدراتاحصاء

األخرى ألنموذج االنحدار الخطً بوجود مشكلة التعدد الخطً شبه التام

مع تطبٌك عملً

2015ؼفران إسماعٌل كمالحامد حران بلعوط ماجستٌر620

بناء نموذج لوفٌات االطفال الرضع بإستعمال مسح الوفٌات االمهاتاحصاء

2012وخارطة الفمر فً العراق لعام 

2015محمود جواد أبوالشعٌرفوز أحمد دمحم ماجستٌر621

2015إٌمان دمحم عبد هللازهراء سعد جاسماختٌار أفضل توزٌع احتمالً لمعدل دخل الفرد فً العراقاحصاء ماجستٌر622

طرٌمة النمطة العابمة لحل مشكلة النمل ذات المٌود االضافٌة وممارنتهااحصاء

مع الطرق الحدٌثة مع تطبٌك عملً

2015فاتن فاروق صالح البدريلإي امٌر عدنان ماجستٌر623

2015اٌمان دمحم عبد هللا المشهدانًزهراء سعد جاسم البو محموداختٌار افضل توزٌع احتمالً لمعدل دخل الفرد فً العراقاحصاء ماجستٌر624

طرٌمة النمطة العابمة لحل مشكلة النمل ذات المٌود االضافٌة وممارنتهااحصاء

مع الطرق الحدٌثة مع تطبٌك عملً

2015فاتن فاروق صالح البدريلإي امٌر عدنان ماجستٌر625

استعمال الخوارزمٌة المهجنة انجل فً حل نماذج حمبة الظهر فًاحصاء

الشركة العامة للسكن الحدٌد

2015عدنان شمخً جابراٌمان حسن هادي الزبٌدي ماجستٌر626

2015ضوٌة سلمان حسنمهدي وهاب نعمة نصر هللابارٌتو الموزون مع تطبٌك عملً- بناء توزٌع اسً احصاء دكتوراه627

استعمال السالسل الزمنٌة للتنبإ بؽلة محصول الذرة الصفراء فًاحصاء

محافظة واسط

2015اسماء نجم عبد هللادمحم حسنٌن عبد المنعم عبد الرضا دبلوم عال628ً
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احصاء 629

طرابك تمدٌر انموذج راش للبٌانات المصنفة متعددة المٌاسات معاحصاء

تطبٌك عملً

2016دجلة ابراهٌم مهدي العزاويوضاح صبري ابراهٌم المناصٌر دكتوراه630

والع الخصوبة فً العراق باالعتماد على خارطة الفمر ووفٌات االمهاتاحصاء

2013لسنة 

2016ابتسام كرٌم عبد هللابشرى نصٌؾ جاسم دبلوم عال631ً

-2003)تاثٌر نؽٌر اسعار النفط على موازنة العراق العامة للفترة احصاء

2014 )

2016فارس طاهر حسنشٌماء دمحم احمد دبلوم عال632ً

2016اسماء نجم عبد هللاعلً صبٌح فرحان دمحم الطابًمستوى تعلٌم المراة فً العراق وتاثٌره فً امراض االطفالاحصاء دبلوم عال633ً

استعمال اسلوب بٌز لتمدٌر منظومة المعادالت االنٌة فً حالة المتؽٌراحصاء

الداخلً مصنؾ ثنابٌا مع تطبٌك عملً

2016دمحم صادق الدوريرٌسان عبد االمام زعالن دكتوراه634

بحث )الخوارزمٌة الجنٌنٌة فً السٌطرة على الخزٌن االنتاجً المتعدد احصاء

(تطبٌمً 

2016عبد المنعم كاظم حمادياالء  حكمة عبد الستار ماجستٌر635

استعمال بعض نماذج السالسل الزمنٌة للتنبإ بمحصول الرز فً بعضاحصاء

مناطك الوسط والجنوب فً العراتك

2016ؼفران اسماعٌل كمالعدوٌة حسن ٌوسؾ الطابً دبلوم عال636ً

استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة فً التنبإ بمحصول الحنطة فًاحصاء

جنوب العراق

2016محمود مهدي حسن البٌاتًهالء سعدون شكر دبلوم عال637ً

استخدام الدوال اللبٌة فً تحلٌل المركبات الربٌسٌة للناتج المحلًاحصاء

(2011- 1990 )االجمالً فً العراق للسنوات 

2015لماء علً دمحمامٌر علً عبود ماجستٌر638

تصمٌم وبناء نظام الدارة لاعدة بٌانات والتنبإ باعداد المتماعدٌن فًاحصاء

مصرؾ الرشٌد باستعمال سالسل ماركوؾ

2015ضوٌة سلمان حسنسدٌرفاضل عودة ماجستٌر639

2016محمود البٌاتً/ عبد المجٌد حمزة الناصر عباس كولمراد بن مراد باجالنتحلٌل دالة البماء شبه المعلمٌة متعددة المراحل للمصابٌن بالعمماحصاء دكتوراه640

2016احالم احمد جمعةبراء خلٌل ابراهٌمدراسة تطبٌمٌة/ تمدٌر دالة االنتاج لبعض الصناعات التحوٌلٌة احصاء ماجستٌر641

2016ضوٌة سلمانمهدي وهاب نعمة نصر هللامع تطبٌك عملً/ بناء توزٌع اسً ـ بارٌتو الموزون احصاء دكتوراه642

التنبإ بحركة الطرود البرٌدٌة الصادرة والواردة باستعمال نماذج بوكساحصاء

وجٌنكز

2016اسماء ؼالب جابرعباس دوٌن عنكوش دبلوم عال643ً

استعمال الخوارزمٌة المهجنة انجل فً حل نماذج حمٌبة الظهر فًاحصاء

الشركة العامة للسكن الحدٌد

2015عدنان شمخً جابراٌمان حسن هادي الزبٌدي ماجستٌر644

طرٌمة النمطة العابمة لحل مشكلة النمل ذات المٌود االضافٌة وممارنتهااحصاء

مع الطرق الحدٌثة مع تطبٌك عملً

2015فاتن فاروق البدريلإي امٌر عدنان ماجستٌر645

-2003)تاثٌر تؽٌر اسعار النفط على موازنة العراق العامة للفترة احصاء

2014)

2016فارس طاهر حسنشٌماء دمحم احمد دبلوم عال646ً

2016اسماء نجم عبد هللاعلً صبٌح فرحان دمحم الطابًمستوى تعلٌم المراة فً العراق وتاثٌره فً امراض االطفالاحصاء دبلوم عال647ً
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ممارنة احصابٌة للحالة الصحٌة الطفال المحافظات الجنوبٌة دوناحصاء

20011 و2006الخمس سنوات بٌن عام 

2016اسماء نجم عبد هللاحسٌن عٌسى مسلم المرٌشً دبلوم عال648ً

استعمال اشجار االنحدار التصنٌفٌة واالنحدار اللوجستً فً تمدٌراحصاء

انموذج تجمٌعً والممارنة بٌنهما مع تطبٌك عملً

2016عمر عبد الحسٌن علًسهاد احمد احمد دكتوراه649

استعمال نماذج بوكس وجٌنكنز للتبإ بكمٌة االنتاج لبعض المنتجاتاحصاء

النباتٌة والحٌوانٌة فً محافظة بؽداد

2016اٌمان دمحم عبد هللارباب علً عبد الرحمن السهٌل دبلوم عال650ً

2016انتصار عرٌبً فدعمنور كمال عبد الكرٌمالعوامل المإثرة على انتاج بعض المحاصٌل الحملٌة فً العراقاحصاء دبلوم عال651ً

بناء نموذج رٌاضً لمشكلة النمل فً ظل لٌود دٌنامٌكٌة الطلب معاحصاء

تطبٌك عملً

2016عبد الجبار خضر بخٌتزهراء لاسم هاشم ماجستٌر652

2016خالد ضاري عباس الطابًاٌناس عبد الحافظ دمحمتمدٌر نماذج مختلطة للبٌانات المصنفة مع التطبٌك العملًاحصاء دكتوراه653

2016لتٌبة نبٌل ناٌؾلٌنا نضال شوكتاستعمال اسالٌب التنبإ االحصابٌة فً تحلٌل لٌم الصادرات النفطٌةاحصاء دبلوم عال654ً

بناء نموذج رٌاضً لتجزبة التخطٌط االجمالًاحصاء

(DISAGGREGATE)

2016عبد الجبار خضر بخٌتوعود سالم عباس ماجستٌر655

 بحثQUASI LINDELYطرابك تمدٌر دالة المخاطرة لتوزٌع احصاء

ممارن مع تطبٌك عملً

2016صباح هادي جاسماحمد علوان صالح ماجستٌر656

الطرابك المعلمٌة والالمعلمٌة الختبارات عدم تجانس التباٌن مع تطبٌكاحصاء

عملً

2015محمود مهدي حسنعال هادي صادق الوابلً ماجستٌر657

2016سجى دمحم حسٌناثٌر دمحم ناجً عزتدراسة احصابٌة عن والع البطالة بٌن محافظات العراقاحصاء دبلوم عال658ً

التحلٌل االحصابً لفمر االطفال وفما لبٌانات المسح االجتماعًاحصاء

2012وااللتصادي لالسرة لسنة 

2016ضٌاء عواد كاظملاسم دمحم صاحب دبلوم عال659ً

بعض الطرابك شبه المعلمٌة فً تمدٌر واختٌار المتؽٌر النموذج المإشراحصاء

الواحد

2016مناؾ ٌوسؾ شهابطارق عزٌز صالح شهاب دكتوراه660

الطرق المعلمٌة والالمعلمٌة الختبارات عدم تجانس التباٌن مع تطبٌكاحصاء

عملً

2015محمود مهدي حسن البٌاتًعال هادي صادق الوابلً ماجستٌر661

ممارنة بعض الممدرات البٌزٌة الحصٌنة مع ممدرات اخرى النموذجاحصاء

(101) GARCHًمع تطبٌك عمل 

2016نزار مصطفى جواد الصرؾجنان عبد هللا عنبر دكتوراه662

2016احمد ذٌاب احمد العزاويؼادة مصطفى عطاالتنبإ باالرلام المٌاسٌة السعار المستهلن فً العراقاحصاء دكتوراه663

التنبإ بحركة الطرود البرٌدٌة الصادرة والواردة باستعمال نماذج بوكساحصاء

وجٌنكنز

2016اسماء ؼالب جابرعباس دوٌن عنكوش دبلوم عال664ً

2016لتٌبة نبٌل ناٌؾلٌنا نضال شوكتاستعمال اسالٌب التنبإ االحصابٌة فً تحلٌل لٌم الصادرات النفطٌةاحصاء دبلوم عال665ً

دراسة ممارنة لبعض طرابك تمدٌر االنموذج الدٌنامٌكً المكانً الخاصةاحصاء

مع تطبٌك عملً ( PANEL - DATA )بـ 

2016حامد سعد نور الشمرتًسهاد علً شهٌد مجٌد التمٌمً دبلوم عال666ً

Sunday, June 19, 2022 Page 36 of 62



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

2016عبد المنعم كاظم حمادياالء حكمة عبد الستار البٌاتًالخوارزمٌة الجٌنٌة فً السٌطرة على الخزٌن االنتاجً المتعدداحصاء ماجستٌر667

والع الخصوبة فً العراق باالعتماد على خارطة الفمر ووفٌات االمهاتاحصاء

2013لسنة 

2016ابتسام كرٌم عبد هللابشرى نصٌؾ جاسم دبلوم عال668ً

دراسة تطبٌمٌة فً/ اثر االستثمار فً التعلٌم لتنمٌة الموارد البشرٌة احصاء

وزارة المالٌة

2013لمٌاء دمحم علً حمٌدعبٌر عبد الستار عبد الجبار دبلوم عال669ً

تطبٌك المسار الحرج الضبابً فً تحلٌل شبكات االعمال لمشروعاحصاء

مجمع التاجٌات السكنً

2016ٌوسؾ دمحم خلؾعبد السادة دمحم ناصر ماجستٌر670

2016عبد الرحٌم خلؾ راهًاسماء حسٌن سمٌر دٌواناستخدام سالسل ماركوؾ المخفٌة فً تحلٌل البٌانات الحٌوٌةاحصاء دكتوراه671

استعمال الخوارزمٌة المهجنة انجل فً حل نماذج حمٌبة الظهر فًاحصاء

الشركة العامة للسكن الحدٌد

2015عدنان شمخً جابراٌمان حسن هادي الزبٌدي ماجستٌر672

دراسة تحلٌلٌة للعوامل البٌبٌة المإثرة على انتاج التمور فً محافظةاحصاء

البصرة

2016تهانً مهدي عباسسامر عادل عبد هللا دبلوم عال673ً

disaggregate )بناء نموذج رٌاضً لتجزبة التخطٌط االجمالً احصاء

مع تطبٌك عملً

2016عبد الجبار خضر بخٌتوعود سالم عباس ماجستٌر674

2016سجى دمحم حسٌناثٌر دمحم ناجًدراسة احصابٌة عن والع البطالة بٌن محافظات العراقاحصاء دبلوم عال675ً

 بحث ممارنQuasi Lindelyطرابك تمدٌر دالة المخاطرة لتوزٌع احصاء

مع تطبٌك عملً

2016صباح هادي جاسماحمد علوان صالح ماجستٌر676

)ممارنة بعض الممدرات البٌزٌة الحصٌنة مع ممدرات اخرى النموذج احصاء

GARCH 101 ) ًمع تطبٌك عمل

2016نزار مصطفى جواد الصرؾجنان عبد هللا عنبر دكتوراه677

استخدام نماذج السالسل الزمنٌة الهجٌنة وؼٌر الهجٌنة للتنبإ باعداداحصاء

المسافرٌن لمطار بؽداد الدولً

2016بثٌنة عبد الجبار عبد العزٌزعلً احمد حسن الساعدي ماجستٌر678

تمدٌرات معلمات انموذج االنحدار متعدد العوامل متعدد الحدود مناحصاء

الدرجة الثانٌة مع تطبٌك عملً

2016احمد ذٌاب احمد العزاويؼٌث عبد الشهٌد كاظم السلطانً ماجستٌر679

استعمال االنتروبً مع طرابك اخرى فً تمدٌر دالة بماء توزٌع كامااحصاء

العالم للسكان فً العراق

2016عمر عبد المحسن علًرؼدة زٌادة طارق العبٌدي ماجستٌر680

استخدام التحلٌل العنمودي فً تصنٌؾ المنتجة للمحاصٌل الشتوٌة فًاحصاء

2014- 2005العراق للفترة من 

2016لماء علً دمحماٌمان احمد ٌاسٌن دبلوم عال681ً

تحدٌد افضل اسلوب تمهٌدي حصٌن لتمدٌر انموذج انحدار ال معلمً معاحصاء

تطبٌك عملً

2016فارس طاهر حسنؼٌاث حمٌد مجٌد دكتوراه682

استعمال البرمجة الالخطٌة فً بناء نموذج رٌاضً لتخطٌط االنتاج وفكاحصاء

لٌود الخصم على الكمٌة المشتراة

2016عبد الرحٌم خلؾ راهً الحارثًزٌنب عالء حمٌد ماجستٌر683

2016انتصار عرٌبً فدعمنور كمال عبد الكرٌمالعوامل المإثرة على انتاج بعض المحاصٌل الحملٌة فً العراقاحصاء دبلوم عال684ً
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التنبإ باستعمال نماذج االنحدار الذاتً العامة المشروطة بعدم تجانساحصاء

الموسمٌة مع تطبٌك عملً ( GARCH )التباٌن 

2016فارس طاهر حسنبرٌدة برهان كاظم ماجستٌر685

بناء أنموذج رٌاضً لمشكلة النمل فً ظل لٌود دٌنامٌكٌة الطلب معاحصاء

تطبٌك عملً

2016عبد الجبار خضر بخٌتزهراء لاسم هاشم ماجستٌر686

طرابك تمدٌر انموذج  راش للبٌانات المصنفة متعددة المٌاسات معاحصاء

تطبٌك عملً

2016دجلة ابراهٌم مهديوضاح صبري ابراهٌم المناصٌر دكتوراه687

استعمال اسلوب بٌز لتمدٌر منظومة المعادالت االنٌة فً حالة المتؽٌراحصاء

الداخلً مصنؾ ثنابٌا مع تطبٌك عملً

2016دمحم صادق عبد الرزاقرٌسان عبد االمام زعالن دكتوراه688

المنفردة مع ( T2هوتلنن  )الممدر اللبً فً تصمٌم لوحة السٌطرة احصاء

تطبٌك عملً

2016حمزة اسماعٌل شاهٌنرسول هادي عبد المنعم ماجستٌر689

)لٌاس الفمر متعدد االبعاد فً العراق باستعمال مإشرات اكسفورد احصاء

ophi)

2016نبٌلة عبد الهادي الشرٌؾحمدي محسن علٌوي ماجستٌر690

)لٌاس الفمر متعدد االبعاد فً العراق باستعمال مإشرات اكسفورد احصاء

ophi)

2016نبٌلة عبد الهادي الشرٌؾحمدي محسن علٌوي دبلوم عال691ً

2016رباب عبد الرضا صالحنعمة ساهون شنانالتنبإ بانتاج التمور فً الفرات االوسط باستخدام السالسل الزمنٌةاحصاء دكتوراه692

استعمال سالسل ماركوؾ وشبكات بٌز الدٌنامٌكٌة الحتساب معولٌةاحصاء

شبكة ماء االعظمٌة

2016لمٌعة بالر جوادزٌنب مجبل ابراهٌم ماجستٌر693

استعمال طرٌمتً انحدار الحرؾ والمركبات الربٌسٌة  فً تمدٌر معلماتاحصاء

آنموذج اللوجستن فً حالة وجود مشكلة التعدد الخطً مع تطبٌك عملً

2016سهٌل نجم عبودعلً حسٌن فلوج ماجستٌر694

بناء انموذج دٌنامٌكً وانموذج هدفً فً ظل البٌبة الضبابٌة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2016دمحم صادق عبد الرزاقهبة هللا سعد عبد الؽنً ماجستٌر695

تمدٌر معلمات انموذج المعادالت الهٌكلٌة المتضمن متؽٌرات الوساطةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2016ؼفران اسماعٌل كمالبشرى سعد جاسم ماجستٌر696

طرابك لتمدٌر معالم نماذج عملٌات لٌفً وتوظٌفها فً اسعار عوابداحصاء

اسهم مصر فً الشمال والمتحد

2016مناؾ ٌوسؾ حمودمرٌم جمعة موسى ماجستٌر697

2016بثٌنة عبد الجادرعبد العزٌزاالء حسن جلوبنمذجة وتمدٌر دالة معولٌة بعض االنظمة فً حالة عدم تماثل مركباتهااحصاء ماجستٌر698

طرابك لتمدٌر معالم نماذج عملٌات لٌفً وتوظٌفها فً اسعار عوابداحصاء

اسهم مصرفً الشمال والمتحد

2016مناؾ ٌوسؾ حمودمرٌم جمعة موسى ماجستٌر699

الطرابك البٌزٌة والتملٌدٌة فً تمدٌر معلمات بعض نماذج بواسون ؼٌراحصاء

بحث ممارن/ المتجانس مع تطبٌك عملً 

2016اٌمان حسن احمدآٌات صادق جعفر ماجستٌر700

استخدام مظروؾ البٌانات فً تموٌم كفاءة اداء كلٌات جامعة بؽداداحصاء

باعتماد اوزان اسلوب التحلٌل الهرمً الضبابً

2016حامد سعد نور الشمريامجد هبة هللا حمزة الكنانً ماجستٌر701
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استعمال نظرٌة صفوؾ االنتظار والمحاكاة لتموٌم االداء فً مستشفىاحصاء

الٌرمون التعلٌمً

2016صباح منفً رضادمحم مهدي دمحم ماجستٌر702

استعمال بعض الطرابك الالمعلمٌة فً تمدٌر االنحدار الذاتً الالخطًاحصاء

بوجود متؽٌر خارجً مع تطبٌك عملً

2016فراس احمد دمحمعلً سلمان حبٌب دكتوراه703

تشخٌص وتمدٌر دالة االنحدار الالمعلمً للبٌانات المزدوجة فً حالةاحصاء

عدم تحمك بعض فرضٌته

2016ظافر حسٌن رشٌددرٌد حسٌن بدر دكتوراه704

بعض طرابك تمدٌر معلمات دالة المعولٌة للنموذج احتمالً مركب معاحصاء

تطبٌك عملً

2016تهانً مهدي عباس الٌاسريمهدي علً عبد الحسٌن الدرٌعً ماجستٌر705

استعمال انموذجات بوكس جنٌكنز للتنبإ بوفٌات حوادث المرور فًاحصاء

2010-2015محافظة كربالء الممدسة للمدة 

2017عدنان كرٌم نجم الدٌنصبا جسوم عكلة ماجستٌر706

التنبإ بحجم الصادرات والواردات فً المٌزان التجارٌالسلعً للعراقاحصاء

2020لؽاٌة 

2017فاتن فاروق صالحمحمود بشار سالم دبلوم عال707ً

2017اسماء نجم عبدهللاصهٌب اسماعٌل عبداللطٌؾ2024التنبإ باعداد طلبة المدارس فً محافظة بؽداد لؽاٌة احصاء دبلوم عال708ً

2016اٌمان دمحم عبدهللارلٌة توفٌك عبدالستارالعوامل االلتصادٌة واالجتماعٌة المإثرة فً الهجرة الداخلٌة فً العراقاحصاء دبلوم عال709ً

استعمال نظرٌة صفوؾ االنتظار والمحاكاة لتموٌم االداء فً مستشفىاحصاء

الٌرمون التعلٌمً

2017صباح منفً رضادمحم مهدي دمحم ماجستٌر710

استعمال االسالٌب ؼٌر المباشرة فً تمدٌر معدالت الخصوبة والوفٌاتاحصاء

وبناء جداول الحٌاة فً محافظة مٌسان

2017لمٌاء محممد علًحٌدر مجٌد حمادي دبلوم عال711ً

استعمال خوارزمٌة مستعمرة النمل فً جدولة مشروع ممٌد بمٌوداحصاء

الولت مع وجود بدابل لالنشطة

2017خالد ضاريابتهال هاشم رحٌم ماجستٌر712

تحدٌد اهم العوامل المإثرة على معدالت النمو السكانً والتنبإ به فًاحصاء

2013العراق حسب مسح خارطة الفمر ووفٌات االمهات لسنة 

2017نبٌلة عبدالهادي الشرٌؾهدٌل فوزي دمحم دبلوم عال713ً

التنبإ بانتاج محصولً السمسم وزهرة الشمس للفترة مناحصاء

2016-2025

2017محمود مهدي حسنعلٌاء عبدالستار علً دبلوم عال714ً

تمدٌر معولٌة االنظمة باستعمال ممدرات بٌز الالمعلمٌة وشبه المعلٌمةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2017لتٌبة نبٌل ناٌؾاسٌل محمود شاكر دكتوراه715

2017عمر دمحم ناصررإى باسل كاملانموذج تحلٌل تظرٌؾ البٌانات الضبابً مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر716

دراسة احصابٌة لتحدٌد اهم العوامل البٌبٌة المإثرة على الوحدةاحصاء

السكنٌة بٌن الحضر والرٌؾ فً محافظة بؽداد

2016علً عبدالحسٌن الوكٌلنور نجاح احمد دبلوم عال717ً

التحلٌل االحصابً لمسببات االصابة بمرض االسهال لالطفال دوناحصاء

2016الخمس سنوات فً العراق لسنة 

2017ابتسام كرٌم عبدهللارندة كاظم عبدالرزاق دبلوم عال718ً

دراسة احصابٌة الهم العوامل المإدٌة الى الفساد االداري والمالًاحصاء

وتحدٌات التً تواجهها مإسسات الرلابٌة فً المطاع العام فً العراق

2017سهٌل نجم عبوداختٌار صبٌح عبد دبلوم عال719ً
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استخدام التحلٌل االحصابً فً دراسة االحوال المعٌشٌة للنازحٌن فًاحصاء

العراق

2017اسماء ؼالب جابربراء عباس عودة دبلوم عال720ً

بناء انموذج السٌطرة على الخزٌن فً ظل ضبابٌة الطلب وفترةاحصاء

االتنظار مع تطبٌك عملً

2016حامد دمحم عبدؼسك دمحم عبد ماجستٌر721

armaبعض الممدرات الحصٌنة لمدرة الطٌؾ وفك االنموذج المختلط احصاء

مع تطبٌك عملً

2017عبدالمجٌد حمزة الناصرسحر طارق محمود دكتوراه722

استخدام التحلٌل فً دراسة والع البنى التحتٌة لالسرة العرالٌة لعاماحصاء

2013

2017ابتسام كرٌم عبدهللازهراء علً هاشم دبلوم عال723ً

بناء افضل انموذج صندوق اسود باستعمال بعض الطرابك المعلمٌة معاحصاء

تطبٌك عملً

2016احالم احمد جمعةانمار رسول شعٌث ماجستٌر724

ممارنه بعض االختٌارات الالمعلمٌة لعٌنات مختلفة االبعاد مع تطبٌكاحصاء

عملً

2017دجلة ابراهٌم مهديشهد دمحم شاكر ماجستٌر725

استخدام اسلوب السٌطرة النوعٌة فً تحدٌد الملوثات الكٌمٌابٌة لنهراحصاء

دجلة فً بؽداد

2017فراس احمد دمحمندى عبد المادر حمدان دبلوم عال726ً

استعمال السالسل الزمنٌة فً التنبإ بكمٌة النفابات الصلبة لمحافظةاحصاء

2015-2005بؽداد والمردود االلتصادي لها للمدة من 

2016انتصار عرٌبً فدعمسلمان احمد دمحم دبلوم عال727ً

استعمال اسالٌب السالسل الزمنٌة للتنبإ بالتضخم الشهري فً العراقاحصاء

2021-2017للسنوات 

2017فارس طاهر حسنخولة جعفر احمد دبلوم عال728ً

بعض طرابك تمدٌر انموذج االنحدار اللوجستً المشروط فً حالةاحصاء

البٌانات الطولٌة وتطبٌمها فً التلوث البٌبً

2017انتصار عرٌبً فدعمٌوسؾ خلٌل عٌسى ماجستٌر729

احصاء 730

2016سجى دمحم حسٌنحال كاظم عبٌدتمدٌر الدالة الالمعلمٌة للبٌانات العنمودٌةاحصاء دكتوراه731

التنبإ بانتاج محصولً البطاطا والطماطة فً العراق باستعمال السالسلاحصاء

الزمنٌة

2017سعد احمد عبدالرحمنزٌنب دمحم امٌن دبلوم عال732ً

استعمال خوارزمٌة سرب الطٌور لحل نماذج صفوؾ االنتظار معاحصاء

تطبٌك عملً

2017صباح منفً رضاانسام عالوي ابراهٌم ماجستٌر733

التحلٌل االحصابً للعوامل المإثرة على الزواج المبكر فً العراق حضراحصاء

2012ورٌؾ لعام -

2017بٌداء اسماعٌل عبدالوهابزٌنب سفاح عبد احمد دبلوم عال734ً

2017سمٌرة خلٌل ابراهٌمعفراء عباس حمادةحل مشكلة النمل فً ظل لٌود مٌزانٌة الشركة مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر735

استعمال السالسل الزمنٌة فً التنبإ بالدخل المومً فً العراق بدراسةاحصاء

2014-1968الفترة 

2017سعد احمد عبدالرحمنعمر فتاح مجٌد دبلوم عال736ً

 لتحلٌل حساسٌة النوذج الخطً الضبابً معmeharاستعمال طرٌمة احصاء

تطبٌك عملً

2017دمحم صادق عبدالرزاقاسراء منذر حمدي ماجستٌر737

Sunday, June 19, 2022 Page 40 of 62



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

بناء افضل انموذج صندوق اسود باستعمال بعض الطرابك المعلمٌة معاحصاء

تطبٌك عملً

2016احالم احمد جمعةانمار رسول شعٌث العمابً ماجستٌر738

استخدام التحلٌل االحصابً فً دراسة االحوال المعٌشٌة للنازحٌن فًاحصاء

العراق

2017اسماء ؼالب جابربراء عباس عودة دبلوم عال739ً

2016لتٌبة نبٌل ناٌؾاسٌل محمود شاكرتمدٌرات معولٌة االنظمة باستعمال ممدرات بٌز الالمعلمٌة وشبه المعلمٌةاحصاء دكتوراه740

تشخٌص وتمدٌر دالة االنحدار الالمعلمً للبٌانات المزدوجه فً حالةاحصاء

عدم تحمك بعض فرضٌاته

2016ظافر حسٌن رشٌددرٌد حسٌن بدر دكتوراه741

2017ؼفران اسماعٌل كمالعباس مهدي صالحالتنبإ باعداد الوالدات الحٌة وبناء جداول الحٌاة لمحافظة دٌالىاحصاء دبلوم عال742ً

استعمال التحلٌل االحصابً لدراسة اهم اسباب التلوث لمناطك االهواراحصاء

العرالٌة

2017عمر عبدالمحسن علًحوراء حسن عطٌة دبلوم عال743ً

العوامل المإثرة على جاهزٌة العمل فً الحوكمة االلكترونٌة تكنلوجٌااحصاء

2015المعلومات فً العراق 

2017رباب عبدالرضا صالححسن كرٌم دمحم دبلوم عال744ً

توظٌؾ تحلٌالت التجربة العاملٌة فً تمدٌر انتاجٌة محصول الباذنجاناحصاء

فً البٌوت الخضراء الزراعٌة

2017عواد كاظم الخالديحمزة عماد عباس ماجستٌر745

استعمال تمنٌة الفروق فً تمدٌر انموذج االنحدار شبه المعلمً فً ظلاحصاء

مشكلة التعدد الخطً شبه التام مع تطبٌك عملً

2017سجى دمحم حسٌنارشد حمٌد حسن ماجستٌر746

استخدام تحلٌل التؽاٌر فً تصمٌم تجربة المطاعات المنشمة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2017كمال علوان خلؾسٌماء فراس كامل ماجستٌر747

دراسة احصابٌة تحلٌلٌة عن نسب النجاح فً االمتحانات العامةاحصاء

للدراسة المتوسطة فً بعض المدارس التابعة لدٌوان الولؾ الشٌعً

2016-2006من محافظة بؽداد من 

2017سجى دمحم حسٌنحسام كردي عبد حسٌن دبلوم عال748ً

 باالعتماد2013التحلٌل االحصابً لوالع المعالٌن فً العراق لسنة احصاء

على بٌانات خارطة الفمر ووفٌات االمهات

2017اٌمان دمحم عبدهللاهدٌل خضٌر عباس دبلوم عال749ً

2017ؼفران اسماعٌل كمالزٌنب جواد كاظمبناء انموذج االحدار اللوجستً للوالدات المشوهة فً العراقاحصاء دبلوم عال750ً

تمدٌر التكالٌؾ االلتصادٌة لتدهور االراضً الزراعٌة فً العراق عبراحصاء

2012-2005محصول الحنطة كسلعة استرتٌجٌة للمدة 

2017لتٌبة نبٌل ناٌؾارٌج ابراهٌم احمد دبلوم عال751ً

تاثٌر الؽام الحروب على الرلع النفطٌة باستخدام نظم المعلوماتاحصاء

محافظة البصرة-دراسة حالة /الجؽرافٌة 

2017دمحم جاسم دمحمدعاء ٌوسؾ عبد الرحمن دبلوم عال752ً

دراسة احصابٌة عن الحوادث المرورٌة بٌن بعض محافظات العراقاحصاء

2015لعام 

2017اسماء نجم عبدهللاسمر باسل مهدي دبلوم عال753ً

تمرٌر دوال الفشل للتوزٌع الناتج من دمج توزٌع بواسون لٌندلً معاحصاء

توزٌعات احرى

2016عماد حازم عبوديعلً بندر عٌمة دكتوراه754
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استعمال السالسل الزمنٌة فً التنبإ بكمٌة النفاٌات الصلبة لمحافظةاحصاء

2015-2006بؽداد والمردود االلتصادي لها للمدة 

2016انتصار عرٌبً فدعمسلمان احمد دمحم دبلوم عال755ً

الممارنة بٌن الطرابك االحصابٌة للتنبإ باستٌراد بعض المواد الؽذابٌةاحصاء

فً العراق

2017سهٌل نجم عبودهدٌل دمحم زكً دبلوم عال756ً

التحلٌل االحصابً للعوامل المإثرة على تكوٌن دخل االسرة فً الحضراحصاء

والرٌؾ

2017اٌمان حسن العانًزهراء دمحم عبدالحسن دبلوم عال757ً

الحصٌن مع اختبارات (Gold feld Quandt)ممارنة بٌن اختبار احصاء

اخرى للكشؾ عن عدم تجانس التباٌن بوجود المٌم الشاذة

2016محمود مهدي حسن البٌاتًاٌالؾ بهاء علوان ماجستٌر758

تخطٌط االنتاج االجمالً الضبابً باستعمال البرمجة الهدفٌة الضبابٌةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2017عبدالجبار خضر بخٌترشا ضاري كامل ماجستٌر759

استخدام اسلوب البوتستراب فً تحلٌل النماذج المعلمٌة و شبهاحصاء

المعلمٌة والممارنة بٌنهما

2017شــروق عــبـــد الــــرضـــا الســـبـــاحنــــــــور عـــــــبــــــاس عــــــمــــــــران ماجستٌر760

استعمال بعض االسالٌب االحصابٌة للتنبإ بإنتاج محصول الشلب فًاحصاء

(2016 – 2025)العراق للمدة 

2017احـــــمد ذٌـاب احـــــمدعبٌر محمود جاسم دبلوم عال761ً

2017لماء علً دمحمعبد المجٌد مسلمدراسة تحلٌلة للخصابص الممٌزة للطلبة الموهوبٌن فً محافظة بؽداداحصاء دبلوم عال762ً

التحلٌل االحصابً للعوامل المإثرة على الزواج المبكر فً العراقاحصاء

2012لعام  (رٌؾ -حضر)

2017بٌداء اسماعٌل عبدالوهابزٌنب سفاح عبد احمد دبلوم عال763ً

تمدٌر معلمات انموذج المعادالت الهٌكلٌة المتضمن متؽٌرات الوساطةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2017ؼفران اسماعٌل كمالبشرى سعد جاسم ماجستٌر764

استعمال خوارزمٌة سرب الطٌور لحل نماذج صفوؾ االنتظار معاحصاء

تطبٌك عملً

2017صباح منفً رضاانسام عالوي ابراهٌم ماجستٌر765

2017اسماء نجم عبدهللاصهٌب اسماعٌل عبداللطٌؾ2024التنبإ باعداد طبة المدارس فً محافظة بؽداد لؽاٌة احصاء دبلوم عال766ً

التحلٌل االحصابً للعوامل المإثرة على تكوٌن دخل االسرة فً الحضراحصاء

والرٌؾ

2017اٌمان حسن العانًزهراء دمحم عبدالحسن دبلوم عال767ً

تمدٌر معالم التوزٌع االفضل لمعدالت سموط االمطار فً العراقاحصاء

باستعمال التوزٌعات االحصابٌة المختلفة

2017علً عبدالحسٌن الوكٌلنبا صالح هادي ماجستٌر768

حل مشكلة النمل الضٌابً الكسرٌة باستعمال الطرٌمة الثنابٌة المبسطةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2017فاتن فاروق صالحمٌنا ٌوسؾ محمود ماجستٌر769

بناء نموذج صفوؾ االنتظار باستخدام الممدرات الحصٌنة لمسم الباطنٌةاحصاء

مستشفى بؽداد التعلٌمً/

2016مروان عبدالحمٌد عاشورحسنٌن حامد احمد ماجستٌر770

ممارنة بعض طرابك تمدٌر معلمات انموذج انحدار بواسون الهرمًاحصاء

الجزبً مع تطبٌك عملً

2017لمٌاء دمحم علً دمحماٌثار حسٌن جواد ماجستٌر771
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ممارنة بعض طرابك التمدٌر الحصٌنة مع اسلوب بٌز فً تمدٌر دالةاحصاء

االنحدار اللوجستً مع تطبٌك عملً

2017اٌمان حسن احمدضمٌاء حامد شهاب ماجستٌر772

ممارنة الشبكات العصبٌة االصطناعٌة واالنحدار الالمعلمً فً تمدٌراحصاء

جرعات االشعاع الذري

2017لمٌاء دمحم علًكاظم اسماعٌل خلؾ ماجستٌر773

2017عبدالحسٌن حسن حبٌبزٌنب دمحم بالرتمدٌرات دالة المعولٌة لتوزٌع بواسون مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر774

دراسة االرتباط المانونً فً نماذج االنحدار الخطً والالخطً دراسةاحصاء

تطبٌمٌة

2017شروق عبدالرضا سعٌداالء فالح حسن ماجستٌر775

استعمال الممدرات الحصٌنة الجزابٌة لنموذج االنحدار الخطً فً ظلاحصاء

وجود مشكلتً االبعاد والمٌم الشاذة مع تطبٌك عملً

2017عماد حازم عبوديعلً حمٌد ٌوسؾ السراي دكتوراه776

احصاء

ممارنة طرابك تمدٌر معلمات نموذج النظام الرمادي من الرتبة األولى و

مع تطبٌك عملً  GM(1,1)بمتؽٌر واحد 

2017فراس احمد دمحمنور سلٌم دمحم علً ماجستٌر777

التوزٌع االمثل للهٌبات الرلابٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادياحصاء

باستخدام أنموذج التخصٌص العام

2017عبد المنعم كاظم حماديشٌماء خزعل شنٌشل ماجستٌر778

بعض طرابك تمدٌر أنموذج االنحدار فً حالة وجود عدم تجانس التباٌناحصاء

(مع تطبٌك عملً  )الشرطً 

2017سلمى ثابت ذاكر اآللوسًعلً حسٌن دمحم علً الزبٌدي ماجستٌر779

استخدام المتؽٌرات الموزعة زمنٌاً فً تحلٌل االنفاق االستهالكً فًاحصاء

(1995-2014)العراق للمدة 

2017عدنان كرٌم نجم الدٌناسراء فالح فاضل المسافري ماجستٌر780

2017انـتـصـار عرٌـبـً فـدعـمنور اٌاد دمحمتمدٌرمعلمات توزٌع بواسون المركب مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر781

استعمال بعض الطرابك الضبابٌة فً تحلٌل الفمرللمناطك الرٌفٌة فًاحصاء

العراق

2017محمود جواد ابو الشعٌرمروة عبد الباسط سعد هللا ماجستٌر782

ممارنة عملٌة التصنٌؾ بؤسلوب الدالة الممٌزة الخطٌة واالنحداراحصاء

اللوجستً بوجود مشكلة التعدد الخطً مع تطبٌك

2017رباب عبد الرضا صالح البكريدمحم شاكر محمود العزي ماجستٌر783

ممارنة عملٌة التصنٌؾ بؤسلوب الدالة الممٌزة الخطٌة واالنحداراحصاء

اللوجستً بوجود مشكلة التعدد الخطً مع تطبٌك

2017رباب عبد الرضا صالح البكريدمحم شاكر محمود العزي ماجستٌر784

معالجة المٌم المفمودة فً بٌانات المسوح باستعمال بعض طرابكاحصاء

الفضاء الجزبً

2017لتٌبة نبٌل ناٌؾبشرى رحٌم جاسم ماجستٌر785

استعمال دالة انحدار الحرؾ اللبً فً معالجة مشكلة التعدد الخطً معاحصاء

تطبٌك عملً

2017لماء علً دمحمصابرٌن حسٌن كاظم ماجستٌر786

بعض ممدرات المربعات الصؽرى الموزونة الحصٌنة ألنموذج االنحداراحصاء

بوجود عدم تجانس التباٌن والمٌم الشاذة

2017سلمى ثابت ذاكر اآللوسًعلً لاسم دمحم بندر ماجستٌر787

ممدرات ُمحسنة لمعلمات انموذج االشارة الجٌبٌة ذي البعدٌن مع تطبٌكاحصاء

عملً

2017ظافر حسٌن رشٌداوات سردار وادي دكتوراه788
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بعض التمدٌرات الموجبة النموذج االنحدار الخطً باخطاء تتبع انموذجاحصاء

ARFIMAًمع تطبٌك عمل 

2018باسم شلٌبة مسلمعمار مإٌد صابر ماجستٌر789

ممارنة طرابك بٌز والمربعات الصؽرى الشرطٌة لتمدٌر معلمات انموذجاحصاء

مع (  Pareto)العتبة لالنحدار الذاتً عندما ٌتبع حد الخطؤ توزٌع 

تطبٌك عملً

2017جواد كاظم خضٌر الموسوياٌاد جواد حسن دكتوراه790

استعمال االنحدار المعكوس الشرابحً مع اسالٌب اخرى فً اخزالاحصاء

االبعاد

2017عمر عبدالمحسن علًزٌنة ابراهٌم حسن دكتوراه791

2017عدنان شمخً جابرصفا فاهم طالللٌاس المعولٌة الضٌابٌة فً محطة دٌزل شمال الدٌوانٌةاحصاء ماجستٌر792

اٌجاد اعظم تدفك ضبابً لزوار االمام موسى الكاظم علٌه السالماحصاء

والصر مسار لهم باستعمال اسلوب البرمجه الدٌنامٌكٌة

2018ولاص سعد خلؾحسٌن داود حلٌم ماجستٌر793

2018فارس طاهر حسنلمٌاء طه عبدهللا متعدد المتؽٌرات مع تطبٌك عملGARCHًبناء نموذج احصاء دكتوراه794

تمدٌر انموذج االنحدار الالمعلمً الضبابً باستعمال بعض طرابكاحصاء

التمهٌد مع تطبٌك عملً

2017دمحم جاسم دمحممإٌد سلمان عباس دكتوراه795

التنبإ بكمٌات االنتاج المحصول الممح فً العراق باستعمال السالسلاحصاء

2014 - 1970الزمنٌة للفترة من 

2016بٌداء اسماعٌلولٌد خالد عباس دبلوم عال796ً

ممارنة بعض طرابك معالجة البٌانات ؼٌر التامة لمتؽٌر االستجابةاحصاء

والمتؽٌرات التوضٌحٌة

2018احمد شاكر دمحممنال جبار سلمان ماجستٌر797

استعمال التحلٌل الهرمً وبرمجة االهداؾ الضبابٌة فً اتخاذ المرار معاحصاء

تبٌك عملً

2018عمر دمحم ناصرعلً دمحم حسن علً ماجستٌر798

/المتوازٌة (ممارنة بعض طرابك تمدٌر دالة المعولٌة لألنظمة الهجٌنة  احصاء

ؼٌر المتماثلة        مع تطبٌك عملً )المتسلسلة

2017خـولـة حـسـٌـن الـوكـٌلمـصطفـى علً نوري ماجستٌر799

إستعمال بعض الطرابك الالمعلمٌة وشبه المعلمٌة فً تمدٌر دالةاحصاء

التحوٌل الالخطٌة  فً السالسل الزمنٌة مع تطبٌك عملً

2018مناؾ ٌوسؾ حمودٌمٌن خلٌل برهان الزبٌدي ماجستٌر800

بناء أنموذج نمل ثالثً األبعاد باستخدام أسلوب البرمجة الخطٌة معاحصاء

تطبٌك عملً

2018عبد الجبار خضر بخٌتسهاد فٌصل عبود ماجستٌر801

ممارنة ممدرات انحدار الحرؾ والمركبات الربٌسٌة والمربعات الصؽرىاحصاء

                       الجزبٌة فً نموذج االنحدار

2017شروق عبد الرضا سعٌدزٌنب كاظم مزهر ماجستٌر802

2017عادل احمد هدوأفٌاء رحٌم خضٌرالتحلٌل اإلحصابً إلستبانة ضمان الجودة لطلبة جامعة ذي لاراحصاء ماجستٌر803

دراسة تحلٌلٌة للتنبإ بحجم الناتج المحلً اإلجمالً العرالً بإستخداماحصاء

الطرٌمة الكالسٌكٌة ونماذج بوكس جنكنز

2018سعد أحمد عبد الرحمنحٌدر خالد رشٌد دبلوم عال804ً

التحلٌل اإلحصابً للعوامل المإثرة بتمزم األطفال دون سن الخامسة فًاحصاء

2016العراق لسنة 

2018سعـد كاظم حمزةانس مٌـسر فتاح الحٌالً دبلوم عال805ً
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استعمال بعض االسالٌب االحصابٌة للتنبإ بالطالة الكهربابٌة الضابعةاحصاء

(دراسة تطبٌمٌة)

2018عدنان كرٌم نجم الدٌنحسنٌن علً هاشم السرحان ماجستٌر806

2018عبد المنعم كاظم حماديعلً حسٌن عبد علًامثلٌة انجاز المشارٌع فً ظل البٌبة الضبابٌة مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر807

2018عابده هادي صالحشهد نجم عبدهللاأستعمال التحلٌل التمٌٌزي فً تصنٌؾ درجة التشوه للوالداتاحصاء دبلوم عال808ً

استعمال بعض أسالٌب متعدد المتؽٌرات فًاحصاء

تحلٌل البٌانات الصحٌة

2018حسام عبد الرزاقزهراء خالد باهض دبلوم عال809ً

أستخدام التحلٌل المتناظر لدراسة مستوى انتشار العوق  فً العراقاحصاء

2016لسنة 

2018نازن جعفر صادقنهى ناجً مطلن دبلوم عال810ً

 استعمال االنحدار اللوجستً فً تحدٌد األسر ؼٌر اآلمنة ؼذابٌاً فًاحصاء

العراق

2018فضاء مزهر هاشمصفاء نجم عبدعلً دبلوم عال811ً

2018عبد المنعم كاظمعلً حسٌن عبد علًامثلٌة انجاز المشارٌع فً ظل البٌبة الضبابٌة مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر812

استعمال نظرٌة صفوؾ االنتظار ذات األسبمٌة فً ظل البٌبة الضبابٌةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2018عمر دمحم ناصر العشاريحسام عبدهللا عٌاده ماجستٌر813

دراسة)اختٌار افضل إنموذج احصابً لتحلٌل وفٌات االطفال الخدجاحصاء

(تطبٌمٌة

2018عدنان كرٌم نجم الدٌنمٌثم عبد الوهاب صالح ماجستٌر814

استعمال لوحات السٌطرة النوعٌة والتحلٌل العنمودي لبعض االمراضاحصاء

م2015االنتمالٌة فً محافظات العراق لسنة 

2018فراس احمد دمحماسراء حكمت دمحم دبلوم عال815ً

تحدٌد أكثر العوامل تؤثٌراً على الوضع األجتماعً والصحً لكبار السناحصاء

فً دور رعاٌة المسنٌن

2018لمٌاء دمحم علًهدى سلمان محسن دبلوم عال816ً

استعمال نماذج السالسل الزمنٌة فً دراسة تملبات  اسعار االسهم فًاحصاء

سوق العراق لالوراق المالٌة والتنبإ باتجاهاتها

2018ألبال محمود علوانسوزان كنعان علوان دبلوم عال817ً

أستخدام نماذج السالسل الزمنٌة للتنبإ بؤستهالن الطالة الكهربابٌةاحصاء

(2022-2017)للسنوات 

2018أٌمان حسن أحمدنهاد عبد الزهرة علً دبلوم عال818ً

استعمال التحلٌل المتناظر المتعدد للمتؽٌرات المصنفة المرتبةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2018دجلة إبراهٌم العزاويرابـد فاضـل محمـد ماجستٌر819

دراسة احصابٌة تحلٌلٌة حول أسباب ترن الدراسة فً العراق باعتماداحصاء

2012بٌانات المسح االجتماعً و االلتصادي لالسرة فً العراق 

2018اسماء ؼالب جابرانمار طالب صالح دبلوم عال820ً

استعمال بعض أسالٌب متعدد المتؽٌرات األحصابٌة فً تحلٌل خصابصاحصاء

المدرات البشرٌة وتؤثٌـرها على الحوكمة األلكترونٌة فً العراق لعام

2015

2018اٌمان دمحم عبد هللاعادل ماجــــــد حســــــن دبلوم عال821ً
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استعمال بعض الطرابك المعلمٌة والالمعلمٌة لتحلٌل التجارب العاملٌةاحصاء

مع

تطبٌك عملً

2018كمال علوان خلؾهدٌل عماد ناصر   ماجستٌر822

استعمال بعض األسالٌب اإلحصابٌة  لدراسة تؤثٌر الشاي األخضر لتملٌلاحصاء

اإلجهاد الملحً فً نبات الخٌار

2018عواد ألخالديمروه حٌدر ؼازي ماجستٌر823

2018مهدي وهاب نعمة نصر هللابشار خالد علًاختٌار افضل تمدٌر للمعولٌة الضبابٌة لتوزٌع فرٌچتاحصاء ماجستٌر824

استعمال تحلٌل التجارب العاملٌة الختٌار أفضل تولٌفة فسٌولوجٌة لنمواحصاء

جذور ُعمل نبات الماش

2018عواد كاظم شعالنطالب كرٌم عبود ماجستٌر825

2018فاتن فاروق صالحمصطفى طالب عبد علًوالع الصناعة البٌتٌة فً العراق والعوامل المإثرة علٌهااحصاء دبلوم عال826ً

نمذجة المشاهدات الشاردة للعملٌةاحصاء

ARMA-GARCH

2018جواد كاظم خضٌٍرعل جاسم دمحم ابراهٌم ماجستٌر827

ممارنة بٌن بعض االختبارات المعلمٌة و الالمعلمٌة فً المطاعاتاحصاء

العشوابٌة الكاملة

(دراسة تطبٌمٌة)

2018جاسم ناصر حسٌنسندس علً دمحم ماجستٌر828

2018فارس مهدي علوانؼصون حربً عباسأنموذج الصٌانة الولابٌة باستعمال الخوارزمٌة الوراثٌة مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر829

2018لتٌبة نبٌل ناٌؾحسٌن حمٌد خلؾ(NSUM)تمدٌر الحجم الجزبً للسكان باستخدام طرٌمة احصاء ماجستٌر830

الالمعلمٌة مع طرابك( Beran’sو  (Turnbullممارنة طرٌمتً  احصاء

اخرى فً تمدٌر دالة البماء مع تطبٌك عملً

2018علً عبد الحسٌنأمل هادي رشٌد ماجستٌر831

استعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة لتحدٌد المناطك التً تإثر علىاحصاء

االصابة بمرض حبة بؽداد دراسة حالة فً محافظة دٌالى

2018دمحم جاسم دمحمعباس دمحم حسٌن دبلوم عال832ً

التنبإ بؤستخدام نماذج السالسل الزمنٌة الموسمٌة الهجٌنة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018بثٌنة عبد الجادر عبد العزٌزعلً طـارق عبد المجـٌد ماجستٌر833

جدولة عمل الممرضات باستعمال خوارزمٌة محاكاة التلدٌن المهجنةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2018دمحم صادق عبد الرزاقعلً ابراهٌم هندي ماجستٌر834

استعمال بعض أسالٌب متعدد المتؽٌرات األحصابٌة فً تحلٌل خصابصاحصاء

المدرات البشرٌة وتؤثٌـرها على الحوكمة األلكترونٌة فً العراق لعام

2015

2018اٌمان دمحم عبد هللاعادل ماجـد حسـن دبلوم عال835ً

فً تمٌٌم البرامج مع تطبٌك (RD)تصمٌم عدم استمرارٌة االنحداراحصاء

عملً

2018افتخار عبد الحمٌدحسـن ٌحٌى حسن ماجستٌر836

اختٌار افضل  طرٌمة لتمدٌر معلمات توزٌع كابا االحتمالً مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018مهدي وهاب نعمةبالر كرٌم فهد ماجستٌر837
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استعمــــال لوحـــــــات السٌطرة الحصٌنـــــة متعددة المتؽٌرات فًاحصاء

مع تطبٌك عملً– السٌطرة النوعٌـــــة على اإلنتــــــاج 

2018حمزة إسماعٌل شاهٌنأرٌج إبراهٌم توفٌـك ماجستٌر838

 باستخدامCVRPحل مشكلة مسارات المركبات محددة الحمولة ))احصاء

((خوارزمٌة البحث المحرم مع تطبٌك عملً

2018عبد الجبار خضر بخٌتعلً ؼنً نـوري ماجستٌر839

تحلٌل العاللة بٌن اإلنفاق االستثماري واجمالً تكوٌن رأس المالاحصاء

الثابت فً العراق

(2016 – 1980دراسة تطبٌمٌة للمدة )

2018عدنان كرٌم نجم الدٌنزٌنب كامل عبٌد ماجستٌر840

ممارنة بٌن طرابك المعلمٌة و الالمعلمٌة لتمدٌر دالة البماء باستخداماحصاء

توزٌع أولات البماء الضبابً مع تطبٌك عملً

2018افتخار عبـد الحمٌـد النمـاشسها جعفر عبد الصاحب ماجستٌر841

أستعمال الطرق البٌزٌة واألمكان األعظم فً تمدٌر بعض نماذج متعددةاحصاء

المستوٌات مع تطبٌك عملً

2018أٌمان حسن أحمدرند رٌاض بهنام ٌوسؾ ماجستٌر842

ممارنة طرابك تمدٌر معلمات أنموذج انحدار ثنابً الحدٌن السالب فًاحصاء

ظل وجود مشكلة التعدد الخطً مع تطبٌك عملً

2018سهٌل نجم عبودإٌناس صالح خورشٌد ماجستٌر843

استعمال السالسل الزمنٌة للتنبإ باالرلام المٌاسٌة الٌجارات الدوراحصاء

2021_2018السكنٌة فً العراق للسنوات 

2018فاطمة عبد الحمٌد جواداحمد جودة ارشٌد الخماسً دبلوم عال844ً

  فً بٌانSix_Sigmaاستعمال أسالٌب السٌطرة النوعٌة ودالة الـ احصاء

لمحطتً الرستمٌة والبوعٌثة (الخارجة)جودة المٌاه العادمة

2017مناؾ ٌوسؾ حمودأسماء نجم الدٌن عبدهللا دبلوم عال845ً

ممارنة بعض اللوحات الالمعلمٌة متعددة المتؽٌراتاحصاء

فً عملٌة السٌطرة اإلحصابٌة على النوعٌة

(مع تطبٌك عملً  )

2018حمزة إسماعٌل شاهٌنأمٌنة كرٌم عٌسى دكتوراه846

تمٌٌم االثار المترتبة الدمان المخدرات بٌن الشباب ٌاستخدام اسلوباحصاء

المعاٌنة المختلطة المتسلسلة

2018سهاد علً شهٌددعاء حبٌب ؼضبان دبلوم عال847ً

احصاء

تحدٌد اهم العوامل المسببة للتشوهات الخلمٌة لألطفال

2017انكٌن انترانٌن هاٌنهبة عبد علً سٌد دبلوم عال848ً

–تمدٌرأنموذج االنحداراللوجستً ودالة الخطورة النحدار كوكس    احصاء

حالة دراسٌة

2018وضاح صبري إبراهٌمهاجر فالح طاهر دبلوم عال849ً

استعمال أسلوب التخصٌص متعدد األهداؾ ولعدة مراحل فً تخطٌطاحصاء

مع تطبٌك عملً– الترتٌب الداخلً للمصنع 

2018ولاص سعد خلؾبان عالء عبد المجٌد ماجستٌر850

2018عبد الحسٌن حسن حبٌباسامة عبد العزٌز كاظمتمدٌر الدالة المعولٌة لبٌانات مرالبة تخضع توزٌع وٌبلاحصاء ماجستٌر851

اختٌار افضل توزٌع إحصابً لتمدٌر معادلة إنحدار حوادث الطرق معاحصاء

تطبٌك عملً

2018عبد الحسٌن حسن حبٌبعبداألمٌر طعٌمه بندر ماجستٌر852

تحلٌل دالة البماء عندما ٌتناسب معامل الخطورة مع الزمناحصاء

(دراسة تطبٌمٌة)

2018عبد الحسٌن حسن حبٌبأثٌر عبد الزهرة  كرٌم ماجستٌر853
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أستخدام اسلوب التحوٌل الموٌجً للممارنة مع بعض طرابك تمدٌراحصاء

نماذج االنحدار الالمعلمٌة وشبه المعلمٌة

2018رعد فاضل حسنعالء جابر طراد دكتوراه854

باستعمال االسلوب البٌزي (TQR)ممدرات معدلة لمعلمات نموذج احصاء

الهرمً مع تطبٌك عملً

2018محمود مهدي حسنهٌثم حسون ماجد دكتوراه855

تمدٌر المعلمات الثابتة والمتؽٌرة الزمن فً نماذج المعادالت التفاضلٌةاحصاء

الالخطٌة مع تطبٌك عملً

2018عماد حازم عبوديوفاء جعفرحسٌن دكتوراه856

تـمـدٌر معلمات أنموذج األنحدار الذاتً بوجود المتؽٌرات المتالزمة )احصاء

(فً حالة توزٌع الخطؤ توزٌعاً لوجستٌاً عاماً 

2018أحمد ذٌاب أحمددمحم عبد الرضا رحمن ماجستٌر857

حل مشكلة صفوؾ االنتظار متعدد المنوات باستعمال خوارزمٌةاحصاء

الٌرعات مع تطبٌك عملً

2018صباح منفً رضاسارة سالم حمٌد ماجستٌر858

إختٌار أفضل طرٌمة اختبار لمشكلةاحصاء

(مع تطبٌك عملً)عدم تجانس التباٌن  فً نموذج االنحدار المتعدد 

2018عدنان كرٌم نجم الدٌنرابد اسمر عبد هللا ماجستٌر859

2018عابدة هادي صالححٌدر خلؾ مجٌددراسة وفٌات االطفال فً محافظة مٌساناحصاء دبلوم عال860ً

نمذجة تؤثٌر العالج والعمر لمرضىاحصاء

(دراسة ممارنة)ضؽط الدم 

2018رابد الزم علًمٌسم ساجت خضٌر دبلوم عال861ً

نمط انتشار مرض سرطان البنكرٌاس فًاحصاء

المحافظات العرالٌة

2018رواء صالح دمحمزهراء صاحب كاظم دبلوم عال862ً

أستعمال بعض طرابك التنبإاحصاء

المختلفة

لتحلٌل اعداد المصابٌن باالورام الخبٌثة

2018عدنان كرٌم نجم الدٌنصفاء مجٌد مطشر ماجستٌر863

ممارنة بعض الطرابك الحصٌنة معلمتً توزٌع دالة الموى مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018خولة حسٌن احمدامانً عماد لعٌبً ماجستٌر864

استعمال االختبارات اإلحصابٌة الالمعلمٌة فًاحصاء

تحدٌد اهم المتؽٌرات المإثرة على دوافع

2018الجرٌمة فً العراق لعام 

2018لمٌاء دمحم علًابراهٌم خلٌل ابراهٌم دبلوم عال865ً

استعمال طرٌمة التحرن الموازي لحل مشاكل التخصٌص الضبابً مع))احصاء

((تطبٌك عملً 

2018سمٌرة خلٌل ابراهٌمعلً عباس هادي ماجستٌر866

ممارنة ممدرات اإلمكان األعظم والدالة اللبٌة باعتماد أسلوباحصاء

البوتستراب ألنموذج االنحدار اللوجستً

2018حمزة اسماعٌل شاهٌنمصطفى نصٌؾ جاسم ماجستٌر867

استعمال بعض طرابك متعدد المتؽٌرات فً التحلٌل الصوري مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018اسماء ؼالب الراويدمحم عبد الودود دمحم ماجستٌر868

2018سعد كاظم حمزةوفاء عبد الكاظم حمد منصورتحلٌل األنحدار اللوجستً لتحدٌد العوامل المإثرة بؤمراض الملباحصاء دبلوم عال869ً

2018لماء علً دمحممٌسم عبدالنبً عبدالحسنممارنة الممدرات الالمعلمٌة فً تحلٌل االنحدار المتعدد مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر870
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ممارنة بٌن طرابك التمدٌر الحصٌنة ألنموذج االنحدار الذاتً بوجوداحصاء

 مع تطبٌك عملARXًمتؽٌر خارجً 

2018فراس احمد دمحمزٌنب حامد حمٌد ماجستٌر871

حل مشكلة التخصٌص باستخدام البرمجة الهدفٌة الضبابٌة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018سمٌرة خلٌل ابراهٌمامجد عبد الحسٌن جاسم ماجستٌر872

أختٌار أفضل تمدٌر نموذج إنحدار لتوزٌع ذي الحدٌن السالب مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018شروق عبدالرضا سعٌدعدنان فاضل طعمه ماجستٌر873

ممارنة بعض الممدرات الحصٌنة لمعلمتً المولع والمٌاس للتوزٌعاحصاء

الطبٌعً متعدد المتؽٌرات مع تطبٌك عملً

2018حمزة إسماعٌل شاهٌنأحمــد عبــاس مصــلح ماجستٌر874

استعمال التجارب العاملٌة فً دراسة تاثٌر التفاعل مابٌن الماء الممؽنطاحصاء

والمركبات النانوٌة فً أحد مإشرات النمو لنبات الفلفل

2018عواد كاظم الخالديمرتضى معطً هادي ماجستٌر875

الممدرات الحصٌنة لدالة المعولٌة لبعض التوزٌعات المركبة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018انتصار عرٌبً فدعمورود باسم نور بهٌة دكتوراه876

أستعمال نظرٌة الحٌود السداسٌة فً تمٌٌم جودة المنتج النهابً معاحصاء

تطبٌك عملً

2018مروان عبد الحمٌد عاشورعباس فاضل كرٌعة ماجستٌر877

2018فضاء مزهر هاشمعلً عٌدان مهديدراسة إحصابٌة للعوامل المناخٌة المإثرة على امراض الجهاز التنفسًاحصاء دبلوم عال878ً

إستخدام السالسل الزمنٌة فً دراسة المـإشـرات        المالــــٌة فــًاحصاء

البنـــن المــركـزي الـعـــــــــرالً

2019رباب عبد الرضا صالـحشذى امٌن كنعان دبلوم عال879ً

استعمال المركبات الربٌسٌة وطرابك اخرى لتمدٌر االنحدار اللوجستًاحصاء

فً حالة وجود مشكلة التعدد الخطً مع تطبٌك عملً

2019محمود مهدي حسنهدٌل حمٌد شاكر دبلوم عال880ً

ممارنة  نماذج االنحدار الخطٌة واللوجستٌة والرتبٌة لمٌاس نسبةاحصاء

الهٌموكلوبٌن فً الدم

2019دجلة ابراهٌم مهديشٌماء دمحم احمد ماجستٌر881

تمدٌر انموذج االنحدار الالخطً باستعمال الخوارزمٌة الجٌنٌةاحصاء

وخوارزمٌة سرب الطٌور مع تطبٌك عملً

2018صباح منفً رضاجاسم حسن الزم دكتوراه882

بعض طرابك تمدٌر انموذج االنحدار الخطً بؤخطاء ملتوٌة التوزٌع معاحصاء

((تطبٌك عملً 

2019ابتسام كرٌم عبدهللاحسٌن كرٌم ناشور ماجستٌر883

ممارنة بعض طرابك تمدٌر معلمات توزٌع وٌبل لوضع التنبإاتاحصاء

المستمبلٌة

2019عبدالرحٌم خلؾ راهًرابد فٌصل شرهان ماجستٌر884

تمدٌر المعلمات العشوابٌة فً نماذج االنحدار للبٌانات المزدوجة معاحصاء

تطبٌك عملً

2018دمحم صادق الدوريرحاب كاظم حمزة دكتوراه885

2019احمد تركً عبد علًاحمد تركً عبد علًاستعمال اسلوب بٌز والبرمجة الهدفٌة فً تمدٌر معالم االنحداراحصاء ماجستٌر886

2019سجى دمحم حسٌناحمد عبد علً عكارتمدٌر االنحدار شبه ألمعلمً للبٌانات المعتمدة مكانٌا مع التطبٌك العملًاحصاء دكتوراه887

 فً تجاربKronecker و Scheffʼeتمـدٌــر معلمـات أنـموذجً  احصاء

الخـلٌط مع تـطبٌـك عملً

2019دجلة ابراهٌم مهديحال سلمان فرحان دكتوراه888
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استعمال طرٌمة التمدٌر المشذب الحصٌن فً نموذج االنحدار مع تطبٌكاحصاء

عملً

2018عمر عبد المحسن علًخالد جمال كاظم ماجستٌر889

ممارنة بعض طرابك التمدٌر الحصٌنة فً ظل وجود مشكلة التعدداحصاء

الخطً مع تطبٌك عملً

2019ؼفران اسماعٌل كمالسٌؾ االمام سعدي خزعل ماجستٌر890

2018اسماء نجم عبد هللاهبه فارس دمحم زكًمعدل النمو السكانً وعاللته بالتنمٌةاحصاء دبلوم عال891ً

استعمال الخوارزمٌة الجٌنٌة فً تمدٌر معلمات       انموذج االنحداراحصاء

اللوجستً مع تطبٌك عملً

2019رباب عبدالرضا البكريساره عادل الردٌنً ماجستٌر892

اختٌار افضل انموذج للتنبإ بعدد الحوادث المرورٌة فً محافظاتاحصاء

العراق الجنوبـٌة

2019نبٌلة عبد الهاديحٌدر عبد الحسٌن عباس دبلوم عال893ً

بناء أنموذج التخصٌص الضبابً متعدد االهداؾ واالبعاد مع تطبٌكاحصاء

(عملً 

2019عمر دمحم ناصرعمر عامر جهاد ماجستٌر894

استعمال البرمجة الخطٌة متعددة األهداؾ الضبابٌة إلٌجاد المساراحصاء

الحرج مع تطبٌك عملً

2019فاتن فاروق البدريٌوسؾ عادل علً ماجستٌر895

2019محمود مهدي حسنأحمد ثابر علًأثر نوع ووسٌلة اإلرواء على كلفة إنتاج الدونم لمحصول الحنطةاحصاء دبلوم عال896ً

استعمال السالسل الزمنٌة للتنبإ باالرلام المٌاسٌة السعار المستهلن فًاحصاء

((2018-2022العراق للفترة 

2019سهٌل نجم عبود  علً باسم مجٌد ماجستٌر897

تمدٌر دالة الطلب على النمود فًاحصاء

 "(2015 – 2005)العراق للمدة 

2019احمد أسماعٌل أبراهٌمؼصون ٌوسؾ علً دبلوم عال898ً

استعمال نماذج بوكس وجٌنكنز للتنَبإ بالوالع المابً للعراقاحصاء

بَعد تَخفٌض اإلٌرادات من دول الَمنبَع

2019اٌمان دمحم عبد هللاهالة لاسم َعبد هللا دبلوم عال899ً

2019مناؾ ٌوسؾ حموداحمد مهدي جابرتمدٌر دالة االنحدار شبه المعلمٌه بوجود خطؤ المٌاس مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر900

اضطراب المٌزان التجاري الزراعً للمحاصٌل الحملٌة وتؤثٌره علىاحصاء

االكتفاء الذاتً

2019الـبـال محمود علــوانهبـه هذال خلٌل دبلوم عال901ً

ممدرات بٌز الالمعلمٌة وشبه المعلمٌة لبٌانات البماء المرالبة من النوعاحصاء

االول باستعمال مماٌٌس جبس مع تطبٌك

2019انتصار عرٌبً فدعم الدوريماجد عبد العزٌز عبد الرضا ماجستٌر902

2019ؼفران اسماعٌل كمالهدى صبحً عبداستخدام الدالة الممٌزة فً تصنٌؾ المنشآت الصناعٌة فً العراقاحصاء دبلوم عال903ً

تمدٌر انموذج للتنبإ بؤسعار صرؾ الدٌنار العرالًاحصاء

ممابل الدوالر

2019نازن جعفر صادقاكرم حمٌد عبود دبلوم عال904ً

ممارنة بعض ممدرات انحدار الحرؾ االعتٌادٌة وانحدار الحرؾ البٌزٌةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2019عماد حازم عبودياحمد جبار حمود ماجستٌر905

أهم العوامل المإثرة على االصابة بسرطاناحصاء

2017الدماغ لعام 

2019علً ٌاسٌن ؼنًأحمد نزار عباس دبلوم عال906ً
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فً تحسٌن (ادٌكرٌت)دراسة تؤثٌر إضافة مادة كلوكونات الصودٌوماحصاء

خواص الخرسانة باستخدام تصمٌم التجارب

2019فاطمة عبد الحمٌد جوادمسد محً عبد هللا دبلوم عال907ً

حل مشكلة النمل متعدد االهداؾ والمراحل باستعمال الخوارزمٌة الجٌنٌةاحصاء

التطوٌرٌة المعتمدة على التجزبة

مع تطبٌك عملً

2019سعد احمد النعٌمًلصً عصام حمٌد ماجستٌر908

2019مهدي وهاب نعمة نصر هللاسناء علً دمحمالمتانة لتوزٌع احتمالً-  اإلجهاد Cascadeتمدٌر معولٌة نظام احصاء ماجستٌر909

2019سٌؾ حسٌن علًسٌؾ حسٌن علًاختٌار أفضل تمدٌر معالم انموذج االنحدار الحصٌن مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر910

ممارنة بعض طرابك تمدٌر معولٌة توزٌع فرٌچت باستعمال معاٌنةاحصاء

مع تطبٌك عملً)المجموعات المرتبة 

2019مهدي وهاب نعمة نصر هللاشهد شـوكت ماجد ماجستٌر911

المبادلة بٌن الولت والكلفة إلدارة المشروع فً البٌبة الضبابٌةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2019ولاص سعد خلؾرإٌا سرحان محنة ماجستٌر912

إستعمال االنحدار اللوجستً الرتبً فً تحدٌد أهم العوامل المإثرة فًاحصاء

دخل األسرة

2019جاسم ناصر حسٌنسرى عامر محمود ماجستٌر913

بؽداد- دراسة والع بعض األمراض االنتمالٌة فً لضاء الرصافةاحصاء

باستخدام التحلٌل اإلحصابً المكانً

2019هٌفاء طه عبدحذام  طه رحٌم دبلوم عال914ً

تخطٌط اإلنتاج اإلجمالً باستعمال البرمجة الخطٌة والخوارزمٌاتاحصاء

الوراثٌة مع تطبٌك عملً

2019مروان عبد الحمٌد عاشوررنا نضال إبراهٌم عباس ماجستٌر915

حل مشكلة تخطٌط االنتاج االجمالً متعدد االهداؾ باستعمالاحصاء

 مع تطبٌكSimulated annealing وDownhillخوارزمٌتً 

عملً

2019عبد الجبار خضر بخٌتعلً لحطان عبداالمٌر ماجستٌر916

استعمال بعض طرابك بٌز فً تمدٌر معلمة المٌاس و دالة المعولٌةاحصاء

(باسلوب المحاكاة)لتوزٌع راٌلً 

2019عبد الرحٌم خلؾ راهًعباس احمد علً ماجستٌر917

استخدام احد نماذج االنحدار الالمعلمً لتمدٌر احتمالٌة التشوه الخلمًاحصاء

لألطفال حدٌثً الوالدة

2019عدي طه رحٌمولدان دمحم حسن دبلوم عال918ً

2000ظافر حسٌن رشٌدمناؾ ٌوسؾ حمود الالمعلمٌة لتمدٌر دوال االنحدارKernelممارنة ممدرات احصاء ماجستٌر919

تمدٌر معلمات نموذجً إنحدار السو وإنحدار الحرؾاحصاء

مع تطبٌك عملً

2019شروق عبد الرضاساره ماجد حسٌن ماجستٌر920

استعمال بعض الطرابك الحصٌنة والالمعلمٌة فً تمدٌر دالةاحصاء

"دراسة تطبٌمٌة "المعولٌة

2019جاسم ناصر حسٌنثابر هاشم عبد المطلب ماجستٌر921

 الختٌار موالع مراكز الطوارئGisاستعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة احصاء

 للزٌارة االربعٌنٌة فً محافظة كربالء الممدسة

2019مهدي وهاب نصر هللاعلً دمحم عبٌد ماجستٌر922
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 (Gold feld Quandt (ممارنة بٌن اختبار احصاء

الحصٌن مع اختبارات أخرى للكشؾ عن عدم

تجانس التباٌن بوجود المٌم الشاذة

2016محمود مهدي حسناٌالؾ بهاء علوان ماجستٌر923

توظٌؾ منهجٌة فضاء الحالة لبعض نماذج السالسل الزمنٌة مع تطبٌكاحصاء

عملً

2019جواد كاظم خضٌراحمد فاضل فتاح دكتوراه924

2019هٌفاء طه عبدمهند كرٌم حسانممارنة نماذج البماء لدراسة محددات مرض سرطان الكبداحصاء دبلوم عال925ً

تمدٌر دالة البماء بإستعمال بٌز الحصٌن فً حالة بٌانات سابمة متنالضةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2019انتصار عرٌبً فدعماحمد سعدون مناع ماجستٌر926

ممارنة بعض طرابكاحصاء

  مع تطبٌك عملKumaraswamyًتمدٌر دالة المعولٌة لتوزٌع

2019لتٌبة نبٌل ناٌؾ المزازرلٌة رعد حسٌن دمحم ماجستٌر927

تمدٌر معلمات بعض نماذج البماء الالخطٌة باعتماد نظرٌة التصمٌماحصاء

االمثل

2019افتخار عبد الحمٌدمروة علً مكلؾ دكتوراه928

 عند اتباع الخطؤGARCHتمدٌر معلمات أنموذج احصاء

العشوابً للتوزٌعات ؼٌر الطبٌعٌة وممارنته مع التوزٌع

الطبٌعً

2019علً ٌاسٌن ؼنًحسٌن مجٌد عبد علً ماجستٌر929

تحدٌد العوامل المإثرة فً تؽٌٌر نسبة الهٌموكلوبٌن فً الدم عنداحصاء

االطفال دون سن الخامسة

2019ؼفران اسماعٌل كمالمٌساء عبد الكرٌم دبلوم عال930ً

ممارنة بعض طرابك التمدٌر الحصٌن ألنموذج االنحدار بمتؽٌر تفسٌرياحصاء
ؼٌر مستمر واخطاء مرتبطة ذاتٌاً

2019احمد شاكر المتولًازهار كاظم جبارة دكتوراه931

2019شروق عبد الرضا سعٌداحمد عاجل مجلًمع تطبٌك عملً   (راٌلً-وٌبل)تمدٌر دالة البماء لتوزٌع احتمالً مركباحصاء ماجستٌر932

دراسة العوامل المإثرة على مرض التهاب الكبد الفٌروسً فً محافظةاحصاء

ذي لار

2020رواء صالح دمحمعمٌل عوده منشد دبلوم عال933ً

توظٌؾ المركبات الربٌسة مع التحلٌل العنمودي باستخدام دوال لبٌةاحصاء

مع تطبٌك عملً)حصٌنة                     

2020لماء علً دمحمحٌدر ٌحٌى دمحم دكتوراه934

تحدٌد العوامل المإثرة على تؤنٌث الفمر لمسح تمٌٌم األمن الؽذابًاحصاء

2016                   لألسر العرالٌة لسنة 

2019ؼفران اسماعٌل كمالوسن عبد االله حسٌن                                      وسن عبد االله حسٌن دبلوم عال935ً

استعمال السالسـل الزمنـٌة فً التنـبإ بكمٌة النفاٌات البلدٌة لمحافظةاحصاء

2018_2008بؽداد للمدة من 

2020البال محمود علوانلمى كرٌم حـمزة دبلوم عال936ً

دراسة وصفٌة بؤستخدام األنحدار اللوجستً للتوزٌع الجؽرافً لحاالتاحصاء

سرطان األطفال دون سن الخامسة عشر فً البصرة

2020سعد كاظم حمزةحٌدر رٌسان كاظم دبلوم عال937ً

استعمال بعض اسالٌب متعددة المتؽٌراث لتملٌل االبعاد ومعالجتاحصاء

مع تطبٌك عملً) تمطٌع الصور, تحسٌن (الصور الرلمٌه 

2020اسماء ؼالب الراويأسٌل مسلم عٌسى دكتوراه938
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فً تمدٌر دوال الكثافة االحتمالٌة (Copula)استعمال دوال الرابطة احصاء

الالمعلمٌة ثنابً المتؽٌرات مع تطبٌك عملً

2020مناؾ ٌوسؾ  حمودزٌنب فالح حمزة دكتوراه939

استخدام المركبات الربٌسه فً تحدٌد المتؽٌرات المإثره على مرضاحصاء

التوحد لدى االطفال دون سن عشر سنوات

2020حمزه اسماعٌل شاهٌنمٌسون عبد حسٌن دبلوم عال940ً

2019اسماء نجم عبد هللاهاجر حٌدر كاظمتحدٌد االمراض التنفسٌة المإدٌة لوفاة االطفال الرضع حسب المحافظاتاحصاء دبلوم عال941ً

فً عملٌة التنبإ للسلسلة (ARMAX-GARCH)استعمال أنُموذج احصاء

الزمنٌة مع تطبٌك عملً

2020فراس أحمد دمحممإمن عباس موسى دكتوراه942

2020حسام عبد الرزاق رشٌدعلً جمٌل فرجاختبار تؤثٌر طرٌمتً عالج مفصل الفن باستعمال المٌاسات المتكررةاحصاء دبلوم عال943ً

2020عدي طه رحٌممخلد ولٌد احمدأنموذج اإلنحداراللوجستً لمرضى لصور الشراٌٌن التاجٌةاحصاء دبلوم عال944ً

جدولة المشارٌع بؤستعمال البرمجة الدٌنامٌكٌة  والخوارزمٌاتاحصاء

التطورٌة مع تطبٌك عملً

2020مروان عبد الحمٌدعلٌاء عبد االمٌر احمد ماجستٌر945

استعمال أنموذج االنحدار اللوجستً فً تمدٌر احتمالٌة االصابة بمرضاحصاء

سرطان الثدي من خالل مستوٌات االنترلٌوكٌنات والمعلم السرطانً

(CA15-3)

2019فضاء مزهر هاشمسارة عاٌد نجم دبلوم عال946ً

تحسٌن ممدرات نماذج المعادالت اآلنٌة الخطٌة بتوظٌؾ بعضاحصاء

خوارزمٌات الذكاء االصطناعً مع تطبٌك عملً

2020صباح منفً رضاعالء حسٌن صبري دكتوراه947

بناء نظام رٌاضً لمشكلة خزٌن متعدد التولفات ذو طلبات متذبذبة معاحصاء

تطبٌك عملً

2020فارس مهدي علوانعبٌر كاظم علً ماجستٌر948

أستخدام بعض األسالٌب األحصابٌة لتمدٌر ؼلة الدونم لمحصول الحنطةاحصاء

فً العراق

2020محمود مهدي حسنازهار عبدهللا حساب دبلوم عال949ً

تمدٌر أنموذج االنحدار اللوجستً بؤستعمال طرٌمتً الشرابح الجزابٌةاحصاء

واللبٌة مع تطبٌك عملً

2020وضاح صبري إبراهٌماروى جاسم دمحم حسن ماجستٌر950

استعمال توزٌع المٌمة المتطرفة فً حل  مشكلة  النمل العشوابٌةاحصاء

متعددة الخٌارات فً المنشؤة العامة لتوزٌع المنتجات النفطٌة فرع دٌالى

2020دمحم جاسم دمحمحٌدر كاظم عبدهللا ماجستٌر951

حل مشكلة التخصٌص الضبابً ؼٌر المتوازناحصاء

مع تطبٌك عملً

2020عمر دمحم ناصراحمد شافً دحام ماجستٌر952

مدى ا للتزا م بؤٌفاء متطلبات المعٌاراحصاء

المهارات "1200الدولً للتدلٌك الداخلً 

والعناٌة المهنٌة الالزمة

بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة التحاد ي"

2020صفاء احمد دمحمعبدالرحمن لٌث فابك دكتوراه953

تطوٌر بعض طرابك البرمجـــة الالخطٌة  ثنابـــٌة المستوى مع تطبٌكاحصاء

فً المجال الصحــــً

2020حامد سـعد نور الشمــــــرتًهبة فاضل حربً السودانً دكتوراه954
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دراسة تحلٌلٌة للمصادر المابٌة والمشارٌع فً محافظات العرالٌةاحصاء

2016

2020لماء علً دمحمزٌاد احمد صوٌن دبلوم عال955ً

2020عبدالرحٌم خلؾ راهًاحمد رٌاض خدامتمـدٌر بـٌز لدالـة المعـولٌـة الضـبابٌـة لمـكـابن معـمـل نسـٌـج الـكـوتاحصاء ماجستٌر956

دراسة احصابٌة حول التنبإ بؤعداد االطفال المصابٌن بمرض السكرياحصاء

فً بؽداد

2019رباب عبد الرضا صالحرنا دمحم ناجً دبلوم عال957ً

تصنٌؾ آلٌات جمع النفاٌات التابعة لبلدٌات محافظات العراق باستعمالاحصاء

التحلٌل العنمودي

2020بٌداء اسماعٌل عبدالوهابلٌث فالح حسن دبلوم عال958ً

دراسة احصابٌة للتنبإ بالحوادث المرورٌة فً العراق للفترةاحصاء

( 2019 - 2021 )

2020سهٌل نجم عبودفرح عماد دمحم دبلوم عال959ً

2020لمٌاء دمحم علًهدى علً مهاجرالنمو السكانً وتؤثٌره فً  تنامً الطلب االستهالكً فً العراقاحصاء دبلوم عال960ً

2020نازن جعفر صادقارٌج اكرم فاضلالتنبإ بالناتج المحلً اإلجمالً واألنشطة االلتصادٌة فً العراقاحصاء دبلوم عال961ً

دراسة احصابٌة للعوامل المإثرة على اوزان االطفال حدٌثً الوالدة فًاحصاء

بعض مستشفٌات بؽداد

2020عادل احمد هدودمحم علً حسٌن دبلوم عال962ً

استعمال لوحة بٌـز للسٌطرة على الصفات النوعٌة لألطفال حدٌثًاحصاء

الوالدة

2020عابدة هـادي صـالـححسٌن فاضل صابر دبلوم عال963ً

حل االنموذج الخطً متعدد الخٌارات باستعمال البرمجة العددٌةاحصاء

الصحٌحة والبرمجة الضبابٌة فً شركة المنصور للصناعات الدوابٌة

2020عبد الجبار خضر بخٌتطه ازهر دمحم ناظم ماجستٌر964

حل االنموذج الخطً متعدد الخٌارات باستعمال البرمجة العددٌةاحصاء

الصحٌحة والبرمجة الضبابٌة فً شركة المنصور للصناعات الدوابٌة

2020عبد الجبار خضر بخٌتطه أزهر دمحم ناظم ماجستٌر965

تمدٌر معالم البٌانات ذات االبعاد العالٌة باالعتماد على طرابك تحدٌداحصاء

حجم العٌنة األمثل مع تطبٌك عملً

2020دجلة ابراهٌم مهديبالسم سعدون جاسم ماجستٌر966

ممارنة بٌن االنحدار ذي الحدٌن السالب واالنحدار الشجٌري وانحداراحصاء

المربعات الصؽرى الجزبٌة مع تطبٌك عملً

2020اسماء نجم عبد هللابراء خضٌر عباس ماجستٌر967

ممارنة الممدرات الموٌجٌة واللبٌة فً تمدٌر نماذج االنحدار الشبهاحصاء

مع تطبٌك عملً (النماذج الخطٌة الجزبٌة)معلمٌه 

2020مناؾ ٌوسؾ حمودٌونس عامر حسن ماجستٌر968

2020فاتن فاروق صالحعلً حسٌن علًإستخدام البرمجة الهدفٌة متعددة الخٌارات مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر969

دراسة تحلٌلٌة لتمٌٌم عالج آالم الكلى الحاد باستعمال تحلٌل التباٌناحصاء

المتعدد

2020وضاح صبري ابراهٌمندى ضٌاء حمٌد ماجستٌر970

2020عمر عبد المحسن علًدمحم احمد عباسممارنة بعض طرابك تمدٌر االنحدار الُمَجَزء مع التطبٌكاحصاء ماجستٌر971

2020فاطمة عبد الحمٌد جوادهدى طالب دمحمدوكالص فً تحلٌل االنتاج للمنشؤت الصناعٌة- استعمال دالة كوباحصاء دبلوم عال972ً

بناء انموذج لتكالٌؾ الحجاحصاء

فً الهٌبة العلٌا للحج والعمرة العرالٌة

2020صباح منفً رضاحٌدر عبدالرضا عبود ماجستٌر973
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تمدٌر انموذج االنحدار الخطً الجزبً بوجود فمداناحصاء

عشوابً فً المتؽٌرات التوضٌحٌة مع تطبٌك عملً

2020سعد كاظم حمزهرند هٌثم عبد الحسٌن ماجستٌر974

استعمال أنموذج االنحدار المتمطع فً تمدٌر الراتب للعامل المضموناحصاء

بحث تطبٌمً/فً ظل مدد الخدمة المختلفة

لدابرة التماعد والضمان االجتماعً للعمال

2020مصطفى منٌر اسماعٌل/عمر عبد المحسن علًدمحم لصً ناجً ماجستٌر975

توظٌؾ الخوارزمٌة الجٌنٌة فً بعض طرابك تمدٌر دالة البماء معاحصاء

تطبٌك عملً

2020صباح منفً رضاانور طاهر عبدالهادي ماجستٌر976

التنبإ بنظام التؤمٌنات االجتماعٌة فً العراقاحصاء

باستخدام نماذج بوكس جٌنكنز

2020سمٌر سهام داو/فراس احمد دمحمزٌد خلٌل اسماعٌل ماجستٌر977

ممارنة بعض طرابك تمدٌر االنموذج الثنابً المتعدداحصاء

الوجستىٌات مع تطبٌك عملً

2020اٌمان حسن احمدزٌنب نهاد دمحم ماجستٌر978

ممارنة بعض طرابك التمدٌر النموذج االنحدار الخطً العام بوجوداحصاء

مشكلتً االرتباط الذاتً والتعدد الخطً

2020سجى دمحم حسٌنزٌنب عبد الستار عبد الجبار ماجستٌر979

استعمال بعض نماذج االستنباط المكانً لتوزٌع الخدمات الصحٌة فًاحصاء

محافظة واسط

2020عدي طه رحٌمسجاد هادي منهل حسن ماجستٌر980

استعمال سالسل ماركوؾ فً تصمٌم نظام معولٌةاحصاء

وصٌانة ولابٌة مع تطبٌك عملً

2020فارس مهدي علوانمهند طه ٌاسٌن ماجستٌر981

تطبٌك اسلوب البرمجة ثنابٌة المستوى باستعمال الخوارزمٌة الجٌنٌةاحصاء

الحد نماذج الخزٌن

2020حامد سعد نوراحمد عبد الزهرة دواي ماجستٌر982

التــنــمــٌـــب عـــــن البـــٌـــانـــاتاحصاء

فً السالسل الزمنٌة مع تطبٌك عملً

2020فراس أحمد دمحممنٌر شهاب أحمد ماجستٌر983

استعمال بعض اسالٌب اللوحات الالمعلمٌة متعددة المتؽٌرات  فًاحصاء

السٌطرة النوعٌة مع

تطبٌك عملً

2020اسماء ؼالب جابرفهد حسٌن عناد ماجستٌر984

تمدٌر وتحلٌل تمدٌر وتحلٌل دالة المعولٌة لتوزٌع راٌلً اللوؼارت ي ماحصاء

مع

تطبٌك عملً

2020البال محمود علواناالء فارس حمٌد ماجستٌر985

بعض نماذج النمو لوصؾ منحنى النمواحصاء

للناتج المحلً اإلجمالً

فً العراق

2020عماد حازم عبوديابراهٌم مظهر داود ماجستٌر986

استعمال السالسل الزمنٌة فً تحلٌل اثر الدورة االلتصادٌة علىاحصاء

االستدامة المالٌة لصندوق الضمان االجتماعً للعمال مع التطبٌك فً

(2018-2004دابرة التماعد والضمان االجتماعً فً العراق لالعوام 

2020باسم خمٌس عبٌد/لتٌبة نبٌل ناٌؾاحمد دمحم مهودر ماجستٌر987

تحلٌل انموذج متعدد المتؽٌرات الطبٌعً الملتوي بوجود مشكلة البٌاناتاحصاء

المفمودة مع تطبٌك عملً

2020لتٌبة نبٌل ناٌؾلٌنا نضال شوكت ماجستٌر988
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تمدٌر دالة الُمعولٌة لبٌانات التوزٌع الطبٌعً الُملتوي المبتور َمع تَطبٌكاحصاء

َعملً

2020احمد ذٌاب أحمدحاتم كرٌم عباس ماجستٌر989

مستعـــمرة النحـــــــل لمسؤلة التخصٌص التربٌعـــــــً مــــــع تطبٌمهااحصاء

التعلٌمً فً الكوت (ع)فً مستشفى الزهراء 

2020دمحم صادق عبدالرزاقدمحم حسنٌن عبدالمنعم ماجستٌر990

تمٌٌم األداء المالً باستعمال التحلٌل الهرمً والخوارزمٌة الجٌنٌةاحصاء

لبعض المصارؾ االهلٌة العرالٌة

2020عبد الجبار خضر بخٌتزٌنب دمحم مكً ماجستٌر991

2020لمٌاء دمحم علً حمٌدحٌدر عسل عبد الحسٌن حطابالتنبإ بؤعداد جرابم المخدرات فً محافظة واسطاحصاء دبلوم عال992ً

2020لتٌبة نبٌل ناٌؾلإي عادل عبد الجبارممارنة بعض طرابك تمدٌر انحدار كاما مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر993

استعمال انموذج االنحدار المتعدد الهرمً فً تحدٌد اهم العواملاحصاء

 "(2020 – 2004)المإثرة فً عجز الموازنة فً العراق للسنوات 

2020سعد كاظم حمزةزٌنب دمحم علً دبلوم عال994ً

2020سهٌل نجم عبودسرى طالب الزم م2018/2025التنبإ بؤنتاج النفط فً العراق للفترة احصاء دبلوم عال995ً

استعمال االسلوب الحصٌن لتمدٌر معلمة االنموذج الموسمً المتكاملاحصاء

مع تطبٌك عملً (SFI)كسرٌا 

2020نازن جعفر صادقصالح مهدي عزٌز ماجستٌر996

(Covid-19)دراسة العوامل المإثرة فً وفٌات مرضى كورونا  احصاء

م2020فً محافظة كركون باستعمال تحلٌل االنحدار اللوجستً لسنة 

2020ابتسام كرٌم عبدهللاهاوبه ش خالد اجل دبلوم عال997ً

 High Dimensions Reduction and Estimation ofاحصاء

Nonlinear Models for Big Data with Application

Mohammed Sadiq2020عمر عادل عبد الوهاب دكتوراه998

تؤثٌر العوامل الدٌموؼرافٌة فً اعداد المصابٌن باألمراض المزمنة فًاحصاء

2018محافظة دٌالى للعام

2020لمٌاء دمحم علً حمٌدحامد زٌدان خلؾ دبلوم عال999ً

2020شروق عبد الرضا سعٌد السباحجعفر جواد كاظم سامحتمدٌر معلمات االنحدار االسً الموزون مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر1000

التحلٌل األحصابــً المكانً للخدمات المرورٌة بؤستخدام نظماحصاء

منطمة الدراســة مدٌنة الحلـــة مركز محافظة– المعلومات الجؽرافٌة 

بابــــل العراق

2020زٌد فرهود مكًرابد احمد عالوي دبلوم عال1001ً

The use of Compound Beta Binomial Krigingاحصاء

for Spatially Correlated Proportion Models

with Application

Amera Najem /امٌرة نجمObaidMohammed Jasim Mohammed2020 دكتوراه1002

ممارنة اسباب الفشل الدراسً لطلبة الثالث المتوسط و السادساحصاء

2018/2019االعدادي للمدارس الحكومٌة فً محافظات العراق للعام 

2020لماء علً دمحماحمد حمٌد حسٌن دبلوم عال1003ً

استخدام خوارزمٌة سرب الطٌور لحل مشكلة نمل الدم فً مصرؾ الدماحصاء

الوطنً العرالً

2020عبد الجبار خضر بخٌتنشؤت عامر عٌسى ماجستٌر1004

2021مروان عبد الَحمٌد عاشوردمحم ناجً َرّزولًإتخاذ المرارات ُمتعددة المعاٌٌر إلختٌار مولع المشروع مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر1005

2021وضاح صبري ابـراهٌمزٌد حـسـن كرٌمتحلٌل المسار فً تحدٌد العوامل المسببة لإلدمان على المخدراتاحصاء دبلوم عال1006ً
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2021عابدة هادي صالحدمحم حٌدر دمحم حسٌندراسة العوامل التً تإدي الى ازدٌاد اعداد االصابة بفاٌروس كورونااحصاء دبلوم عال1007ً

للتنبإ باعداد مرضى الملب فً  )(Box-Jenkinsأستعمال نماذج احصاء

محافظة بؽداد

2020رباب عبد الرضا صالحشٌرٌن مالن مرادعلً دبلوم عال1008ً

2020فراس أحمد دمحمسرى عزٌز جاسمالتنبإ بؤسعار النفط باستعمال نماذج السالسل الزمنٌةاحصاء دبلوم عال1009ً

ممارنة بعض طرابك تمدٌر انموذج االنحدار الخطً العام بوجود مشكلةاحصاء

عدم تجانس تباٌن الخطؤ ووجود المٌم المتطرفة فً المتؽٌر التوضٌحً

مع تطبٌك عملً

2021سجـى دمحم حسٌنلاسم دمحم صاحب ماجستٌر1010

Kummer)توظٌؾ الخوارزمٌة الجٌنٌة فً تحسٌن ممدرات توزٌع احصاء

Beta) ًالمعمم وممارنتها بالطرابك الكالسٌكٌة مع تطبٌك عمل

2021أنتصار عرٌبً فدعــممنال محمود رشٌـــد ماجستٌر1011

استعمال اسلوب البوتسراب  و الجاكناٌؾ لتمدٌر نموذج االنحداراحصاء

اللوجستً مع تطبٌك عملً

2020محمود مهدي البٌاتًنبا جعفر عبد ماجستٌر1012

 Using QMLE and SVR  Estimation Methods Forاحصاء

Forecasting Fuel Prices Series In Iraq Via 

FIGARCH  Model

Ahmed Shamar  احمد شامار/YadgarOmar Abdulmohsin Ali2021 دكتوراه1013

ممارنة كفاءة تمدٌر بعض النماذج المعلمٌة والالمعلمٌة للبٌانات الطولٌةاحصاء

مع تطبٌك عملً

2021عدي طه رحٌمعادل ماجد حسن ماجستٌر1014

2021عماد حازم عبوديرٌم طالل كاملإستعمال بعض طرابك تمدٌر نماذج البٌانات الطولـــٌة مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر1015

بعض طرابك تشخٌص وتمدٌر انموذج انحدار ذاتً بوجود متؽٌراحصاء

مخرج واحد مع تطبٌك- وفك نظام متعدد المدخالت ARXخارجً 

عملً

2021فراس احمدهدى عدنان توفٌك دكتوراه1016

بناء نموذج سلسلة تجهٌز بؤستعمال البرمجة الخطٌة متعددة الفتراتاحصاء

فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة

2021دمحم جاسم دمحمسهٌر سعد فاضل ماجستٌر1017

2021احمد شاكر المتولًمروان صبري عباسممارنة تطبٌمٌة بٌن نماذج االنحدار الضبابًاحصاء ماجستٌر1018

إستعمـــــــال دالة التؤثٌـــــــــــر للممارنة بٌن الممدرات الحصٌنة فًاحصاء

تحلٌــــــــــــــل االرتباط الموٌم مع تطبٌك عملً

2021لماء علً دمحمزهراء خلٌل حمودي ماجستٌر1019

ممارنة بٌن عدد من تمدٌرات االنتروبً العظمى العامة فً انموذجاحصاء

 مع تطبٌك عملKinkًانحدار 

2021باسم شلٌبه مسلمسعد عبٌد جمٌل ماجستٌر1020

ممارنة بعض طرابك تمدٌر انموذج األنحدار الخطً المختلط مع تطبٌكاحصاء

عملً

2021فضاء مزهر هاشمبورده ن إبراهٌم كرٌم ماجستٌر1021

استعمال بعض نماذج كرٌكنن االحصابٌةاحصاء

الجؽرافٌة مع تطبٌك عملً

2021عدي طه رحٌممٌس مإٌد عبد المجٌد سلمان ماجستٌر1022

2018اسماء نجم عبد هللاهبه فارس دمحم زكًمعدل النمو السكانً وعاللته بالتنمٌةاحصاء دبلوم عال1023ً
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ممارنة بعض الطرابك الالمعلمٌةاحصاء

للتنبإ بالسالسل الزمنٌة

2021علً ٌاسٌن ؼنًبسام هاشم داخل ماجستٌر1024

أٌجاد حجم الخزٌن األمثل بؤستعمال أسالٌب التنبإ فً المركز الوطنًاحصاء

لنمل الدم

2021عمر دمحم ناصرهدٌل فوزي دمحم ماجستٌر1025

عندما ٌتبع الخطؤ العشوابًARMA(1,1)تمدٌرمعلمات أنموذج احصاء

توزٌعاً ؼٌر طبٌعً

2021علً ٌاسٌن ؼنًرواء مالن حسونً عبدهللا ماجستٌر1026

تمدٌر أنموذج االنحدار الخطً العام للبٌانات الضخمة باستعمالاحصاء

بعض الخوارزمٌات النهمة مع تطبٌك عملً

2021مناؾ ٌوسؾ حمودأحمد مهدي صالح دكتوراه1027

ممارنة تطبٌمٌة بٌن انموذجً االنحدار الذاتً للعتبة الذاتٌة واالنحداراحصاء

الذاتً للعتبة ؼٌر المتجانس

2021جواد كاظم خضٌرانوار داخل هندول ماجستٌر1028

2021دمحم صادق عبد الرزاقدمحم حسن أحمدإستعمال البرمجة الدٌنامٌكٌة لحل مشاكل التخصٌص مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر1029

 Time-Varying Coefficients Estimation for Theاحصاء

Dynamic Model in Case of Discrete Survival 

Data with Application

2021عمر عبد المحسناسماء اٌوب ٌعموب دكتوراه1030

تحلٌل الحركة البراونٌة الكسرٌة متعدد المتؽٌرات بؤستعمال ممدراتاحصاء

التحوٌل الموٌجً

2021مناؾ ٌوسؾ حمودامجد هبة هللا حمزه دكتوراه1031

استعمال الدالة التمٌٌزٌة ونماذج الشبكات العصبٌة اإلصطناعٌة فًاحصاء

تصنٌؾ مرضى هشاشة العظام

من النساء

2021علً ٌاسٌن ؼنًحسٌن علً شبٌب ماجستٌر1032

تحسٌن جودة الخدمات الصحٌة باستعمال نظرٌة الطوابٌراحصاء

وباألعتماد على الخوارزمٌة الجٌنٌة مع تطبٌك عملً

2021حامد سعد نور الشمرتًسعاد عبد الحسٌن موسى ماجستٌر1033

2021مروان عبد الحمٌد عاشورحسام كردي عبد حسٌناألمثَلٌةُ الَحِصٌنَةُ ِلسْلِسلَِة التَورٌِد َمَع تْطبٌٍك َعَملًاحصاء ماجستٌر1034

2021مناؾ ٌوسؾ حمودهدى ٌحٌى أحمدتمدٌر النماذج الخطٌة الجزبٌة أحادٌة المإشر مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر1035

إستعمال بعض الطرابك المعلمٌة و الالمعلمٌة لنماذج السٌطرة النوعٌةاحصاء

تطبٌك عملً)متعددة المتؽٌرات مع 

2021اسماء ؼالب جابرهبه مصطفى فوزي ماجستٌر1036

2021اٌمان دمحم عبد هللافلة مكً احمدمع تطبٌك عملً ( Tobitنموذج  )التمدٌر لمنظومة المعادالت االنٌة احصاء ماجستٌر1037

2021ولاص سعد خلؾصفا باسم عابداألسالٌب المثلى إلدارة سلسلة التجهٌز فً البٌبة الضبابٌةاحصاء ماجستٌر1038

استعمال األحصاءات المرتبة فً تمدٌر دالتً البماء والمخاطرة لتوزٌعاحصاء

log-logisticًمع تطبٌك عمل 

2021أنتصار عرٌبً فدعمسماح صباح حسن ماجستٌر1039

استعمال بعــض الطرابك البٌزٌة  لتمــدٌر معلمــاتاحصاء

توزٌع البالس الملتوي مع تطبٌك عملً

2021ابتسام كرٌم عبد هللااسماء خمٌس راضً ماجستٌر1040

بعض طرابك التمدٌر الحصٌنة للمعادالت الهٌكلٌة للبٌانات الترتٌبٌة معاحصاء

تطبٌك عملً

2021دمحم جاسم دمحمعمر سالم الحٌالً دكتوراه1041
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استعمال التحلٌل الموٌجً لتمدٌر انموذجاحصاء

االنحدار الالمعلمً بوجود األخطاء المرتبطة

مع تطبٌك عملً

2021سعد كاظم حمزةدمحم صالح عبد الكرٌم ماجستٌر1042

2021أبتسام كرٌم عبدهللامٌثم كفاح كاظم حسانًتمدٌر معلمات توزٌع بواسون المعمم مع تطبٌك عملًاحصاء ماجستٌر1043

أنمـــــوذج االمــثــلـــٌة الحــــصـٌـنة بؤستعمال الشــــبـكـات التنظـــٌمٌةاحصاء

الجــــٌنٌة مـــــــع تطــبٌك عـــــملً

2021لمٌاء دمحم علًرإى رفعت فابك دمحم ماجستٌر1044

نـــــمــــذجة نـظــام صـفــوؾ االنـتــظــار والـخـزٌن باسـتـعمالاحصاء

"الخوارزمٌة الجٌنٌة مع تطبٌك عملً 

2021صباح منفً رضابراء عباس عودة ماجستٌر1045

تمدٌر النماذج الرتٌبة وؼٌر الرتٌبة باستعمال بعض الظ ا ربك التملٌدٌةاحصاء

والذكابٌة مع التظبٌك

2021لتٌبة نبٌل ناٌؾعمر رمزي جاسم دكتوراه1046

اسلوب بٌز لتمدٌر انموذج االنحدار شبه المعلمً متعدد المتؽٌرات"احصاء

"عندما ٌتوزع الخطؤ توزٌع مصفوفة زابدي معمم مع تطبٌك عملً

2021عماد حازم عبوديسرمد عبد الخالك صالح دكتوراه1047

(Wavelet-ARIMA)     إستعمـــــــال األنموذج الهجٌن احصاء

للتنبإ  بالمعدل اإلسبوعً لسعر صرؾ الٌورو  ممابل  الدٌنار العرالً

2021لمٌاء دمحمعلً حمٌداٌالؾ عالء الدٌن وزٌر ماجستٌر1048

( SAC )ممارنة بعض طرابك تمدٌر أنموذج االنحدار المكانً العام احصاء

مع تطبٌك عملً

2021وضاح صبري ابراهٌمنورس شنشول موسى ماجستٌر1049

ممارنة بعض الطرابك الحصٌنة لتمدٌر انموذج االنحدار للبٌانات ذاتاحصاء

التوزٌع الطبٌعً الملتوي

2021رواء صالح دمحم الصفارخدٌجة عبد الكري هادي ماجستٌر1050

نموذج ممترح للبرمجة الخطٌة العشوابٌة على مرحلتٌن لبناء محفظةاحصاء

السندات مع التطبٌك

2022دمحم صادق عبد الرزاقدمحم احمد شهاب دكتوراه1051

2021رواء صالح دمحمدمحم زهٌر خلٌل دمحمالمتانة   لتوزٌع االسً–  االجهاد Cascadeتمدٌر دالة معًولٌة احصاء ماجستٌر1052

ممارنة بعض طرابك تمدٌر دالة البماء ودالة المخاطرة  لتوزٌعاحصاء

(Power Lomax) ًمع تطبٌك عمل

2022عماد حازم عبوديمصطفى عبد الجبار حمدان ماجستٌر1053

المختلط مع (Lomax)ممارنة بعض طرابك تمدٌر دالة البماء لتوزٌع احصاء

تطبٌك عملً

2022البال محمود علوانعباس مهدي صالح ماجستٌر1054

ممارنــة بعـــض طرابــك تمدٌــــــر معلمــات توزٌــعاحصاء

(Negative  Binomial- Weighted Garima)

مع تطبٌك عملً

2022اٌمان دمحم عبد هللامصطفى عبد الجبار جداح ماجستٌر1055

لتمدٌرٳنموذج االنحدار (B-Spline)بعض طرابك الشرابح الحصٌنة احصاء

الالمعلمً مع تطبٌك عملً

2022ؼٌداء ابراهٌم شهابؼٌداء ابراهٌم شهاب ماجستٌر1056

 Structural Reliability Analysis Techniques withاحصاء

Multidimensional Correlation with Application

2022انتصار عرٌبًلمٌاء عبد الجبار داود دكتوراه1057
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ممارنة بعض طرابك تمدٌر انموذج االنحدار الخطً المتعدد عندمااحصاء

  المتماثل مع تطبٌك عملPlatykurticًٌتوزع الخطؤ توزٌع

2022أحمد ذٌاب أحمدزٌنب كرٌم لطٌؾ ماجستٌر1058

العوامل المإثرة فً زٌادة الجفاؾ البٌبً فً العراق للفترةاحصاء

(1990-2020

2022لمٌاء دمحم علً حمٌددمحم اٌاد حمدان دبلوم عال1059ً

التنبإ بكمٌات االمطار فً محافظة  نٌنوى  باستعمال السالسل الزمنٌةاحصاء

2020-2012الموسمٌة للفترة 

2022فارس مهدي علواندمحم فاضل عباس دبلوم عال1060ً

استعمال نموذج انحدار بواسون لتمدٌر معدل تكرار عملٌات اطفالاحصاء

االنابٌب لحٌن نجاح العملٌة

2022اسٌل عبد الرزاق رشٌدرشا صابب ناهً دبلوم عال1061ً

التحلٌل االحصابً المكانً للبناء العشوابً وآثاره البٌبٌة على مدٌنةاحصاء

الشعب باستعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة-بؽداد

2022زٌد فرهود مكًسارة دمحم جاسم دبلوم عال1062ً

استعمال التحلٌل المتناظر المتعدد لدراسة مدى انتشار االمراضاحصاء

السرطانٌة فً العراق

2022هٌفاء طه عبد احمداحمد احسان عطا دبلوم عال1063ً

التنبإ بمإشرات سوق العراق لألوراق المالٌة بإستعمال الشبكاتاحصاء

العصبٌة اإلصطناعٌة

2022رباب عبد الرضا صالحنور زهٌر صبري دبلوم عال1064ً

بناء انموذج انحدار لوجستً لتحدٌد تؤثٌر بعض المتؽٌرات على االطفالاحصاء

الخدج

2022عماد حازم عبوديضرؼام لاسم مظلوم دبلوم عال1065ً

التحلٌل االحصابً الهم العوامل المإثرة على الوالدات المشوهة فًاحصاء

2020العراق لعام 

2022صباح منفً رضاحمٌد مجٌد حمٌد دبلوم عال1066ً

ممارنة كفاءة تصمٌم التجارب العاملٌة الكسرٌة للمطاعات كاملةاحصاء

-Dالعشوابٌة و تصمٌم االمثل

2022سهاد علً شهٌددمحم جاسم صادق ماجستٌر1067

أستعمال أنموذج األنحدار للبٌانات الطولٌة لتحدٌد أهماحصاء

العوامل المإثرة على األصابة بمرض الربو لعٌنة من

.المرضى فً محافظتً بؽداد والبصرة 

2021عدي طه رحٌمكرار سعد حسن دبلوم عال1068ً

استعمال بعض نماذج السالسل الزمنٌة الالخطٌة للتنبإ بإعداداحصاء

المصابٌن بفاٌروس كورونا فً محافظة بؽداد

2022احمد عبد علً عكاراسماء دمحم سمٌر دبلوم عال1069ً

ممارنــة بعض طرابـك تمدٌر دالة المعولٌـة للتوزٌـعاحصاء

األسـً ذو المعلمتـٌـن للنـظامٌن المتسلسـل والمتـوازي

2022حـسـام عبـدالرزاق رشٌـدرفـل لٌـث طـاهـر ماجستٌر1070

التنبـإ للسالســل الزمنٌـة الموسمٌــة بؤستعمـال النمـاذج الهجٌنـة معاحصاء

تطبٌــك عملـً

2022فــراس أحمـد محمـدفاطمـة حٌـدر فاضـل ماجستٌر1071

بإستعمال) بؽداد/ الكرخ االولى(تحد ٌد المولع األمثل للمدارس الثانو ةٌ احصاء
ٌٌ ونظم المعلومات الجؽراؾ ةٌ تحل ٌل المرار متعدد المعا ٌر

2022عمر دمحم ناصرنور فارس عبود ماجستٌر1072

covidاستعمال بعض طرابك التحلٌل العنمودي لتصنٌؾ بٌانات وباء احصاء

 فً محافظة صالح الدٌن19

2022البال محمود علوانٌاسٌن عبد الؽفار ٌاسٌن دبلوم عال1073ً

2022سهٌل نجم عبدهللاهبة ظاهر علوان ؼٌر المتناظرة مع تطبٌك عملGARCHً))تحلٌل نماذج احصاء ماجستٌر1074
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استعمال التحلٌل العاملً فً دراسة اهم العوامل المإثرة على امراضاحصاء

الملب

2022عابدة هادي صالحضٌاء عٌال كامل دبلوم عال1075ً

2022نازن جعفر صادقٌاسر إبراهٌم نصٌؾ جاسمبناء نماذج تنبإٌه لبعض العوامل البٌبٌة فً العراقاحصاء دبلوم عال1076ً

التنبإ بصفات التربة باستعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة واالستشعاراحصاء

عن بعد

2022احمد ذٌاب احمدنابل احمد صالح دبلوم عال1077ً

الممدرات الحصٌنة لمعلمات أنموذج االنحدار بؤخطاء عشوابٌة ؼٌراحصاء

متجانسة التباٌن

2022احمـد شـاكر مـحمـد طـاهررضا لاسم دمحم تمٌم ماجستٌر1078

 Estimation of Sparse Multivariate Responseاحصاء

Regression Model in High-Dimensional data 

with Application

2022سجى دمحم حسٌنعبد المادر احمد جاسم دكتوراه1079

التمدٌر الحصٌن النموذج االنحدار شبه المعلمً معاحصاء

تطبٌك عملً

2022حسام عبد الرزاق رشٌدزهراء خالد باهض ماجستٌر1080

تمدٌر انموذج االنحدار الخطً عند وجود مشكلة االرتباط الذاتًاحصاء

باستعمال انحدار السو و اللبً مع التطبٌك

2022احمد شاكر المتولًندى حسٌن تالً ماجستٌر1081

تحلٌل التباٌن ألسعار المواد األنشابٌة وتؤثٌرها على لطاع البناءاحصاء

والتشٌٌد فً العراق

2022اٌمان دمحم عبدهللاعلً عبداللطٌؾ دخان دبلوم عال1082ً

ممارنة بعض الطرابك المعلمٌة ااالمعلمٌة لتجزبة الصور الرلٌة معاحصاء

تطبٌك عملً فً المجال الطبً

2022هٌفاء طه عبداسراء كاظم رشٌد ماجستٌر1083

استعمال نماذج السالسل الزمنٌة للتنبإ بؤسعار االسهم  فً سوقاحصاء

العراق لألوراق المالٌة

2022اسماء نجم عبدهللارحاب خالد محمود داود دبلوم عال1084ً

2022عمر دمحم ناصرسندس محسن وحلفً العراق ) (covid_19األستشراؾ بوباء احصاء دبلوم عال1085ً

التنبإ بالتملبات المستمبلٌة فً السالسل الزمنٌة المالٌة عندما ٌتبعاحصاء

الخطؤ العشوابً انموذج العتبة لعملٌة االنحدار الذاتً المشروط بعدم

التجانس

2022جواد كاظم خضٌرلصً احمد طه ؼرب دكتوراه1086

تصنٌؾ مرضى التهاب الكبداحصاء

بؤستعمال الدالة التمٌٌزٌة

2022ابتسام كرٌم عبد الماب نوري حسن دبلوم عال1087ً

ممارنة بعض اسالٌب التنبإ بؤعداد المرضى المصابٌن بالتهاب الكبداحصاء

(2019-2015)الفاٌروسً فً العراق للفترة 

2022بٌداء اسماعٌلنورس رحٌم عبعوب عرمش دبلوم عال1088ً

مما ه رة اداء بعض المحكات االحصابٌة متحدٌد امعوامل المإثرة فًاحصاء

امتحلٌل امعاملً االس تكشافً لمرضى فمر الدم

2022امٌنة كرٌم عٌسىنورس زكً ماجد دبلوم عال1089ً

ممارنة بعض الطرابك االحصابٌة وخوارزمٌات الذكاء االصطناعً فًاحصاء

تصنٌؾ البٌانات مع

التطبٌك

2022اسماء ؼالب جابردمحم هشام ابراهٌم ماجستٌر1090
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ممارنة التمدٌر الموٌجً الحصٌن النموذج االنحدار الجزبً بطرابكاحصاء

تمدٌر اخرى مع التطبٌك

2022لماء علً محمـــداخالص عبد االمٌر حمٌد ماجستٌر1091

 Bayesian Approach to Estimate Quantileاحصاء

Regression with Latent variable Model

2022لماء علًبلسم مصطفى دكتوراه1092

تحدٌد العوامل المإثرة على أمراض الكلى باستعمالاحصاء

أنموذج االنحدار المتعدد اللوجستً  الثنابً

2022سعد كاظم حمزةزٌنب حمٌد مجٌد دبلوم عال1093ً

-استعمال بعض طرابك السٌطرة الحصٌنة للتوزٌعات ؼٌر المتماثلة احصاء

تطبٌك عملً

2022عبد الرحٌم خلؾ راهًزمن علً عباس ماجستٌر1094
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