
  األحصاءرسائل ماجستير قسم  

 7025الى سنة    7007من سنة  

 السنة الدرجة المشرف الباحث رسالةعنوان ال ت

 Cox) ,استخدام نموذجً ) 2
(Logistic فً تحلٌل البقع )

 مع تطبٌق عملً

عباس كول 
 مرادٌك

عصام حسٌن 
 خضٌر

 7002 ماجستٌر

الضبابٌة فً البرمجة الخطٌة  7
 مع تطبٌق عملً

علً فاضلة 
 جٌجان

افتخار عبد 
 الحمٌد النقاش

 7002 ماجستٌر

استخدام اسالٌب السٌطرة  3
التصادفٌة فً نموذج االقتصاد 

 الكلً

 7002 ماجستٌر حامد سعد نور سهاد علً شهٌد

تقدٌر المعادل الزمنً  4
للعملٌات النفطٌة باستخدام 

عملٌات بواسون الغٌر 
 متجانسة

هناء سعد محمد 
 شبٌب

 7002 ماجستٌر  نورحامد سعد 

دراسة حول حصانة معاٌٌر  5
 بارزن

وفاء عدنان 
 ساجت

 7002 ماجستٌر صالح حمزة

استخدام طرٌقة )المربعات  6
الصغرى المتناقضة والتمهٌد 
المباشر( فً تقدٌر معلمات 
انموذج فورٌر للسالسل 

 الومنٌة الموسمٌة 

محمد عبد 
 الحسٌن

سلمى ثابت 
 االلوسً

 7002 ماجستٌر

تمثٌل قضاء الحالة لنماذج  2
السالسل الزمٌة التركٌبٌة 
ونماذج بوكس  جنكٌز مع 
تطبٌق فً سوق العراق 

 لالوراق المالٌة

هدى عدنان 
 توفٌق

افتخار عبد 
 الحمٌد

 7002 ماجستٌر

استخدام بعض طرائق التمٌٌز  2
الحصٌنة لتشخٌص سرطان 

 الدم )اللوكٌمٌا (

حمزة اسماعٌل  درٌد حسٌن بدر
 شاهٌن

 7002 ماجستٌر 

التنبؤ بمستوى التضخم فً  2
اسعار المستهلك الشهرٌة فً 
العراق باستخدام السالسل 

 الزنٌة ثنائٌة المتغٌرات

ولٌد دهان 
 صلٌبً

ناصح عباس 
 المشهدانً

 7000 ماجستٌر

بناء ودراسة بعض نماذج  00
قضاء الحالة تردد موجات 

الدماغ لتحدٌد اسباب االصابة 
 بالصرع 

افتخار عبد  اٌدن موسىانس 
 الحمٌد

 7000 ماجستٌر

 
00 
 

 
دراسة مقارنة فً طرائق 

 تقدٌر انحدار التكامل المشترك 

 
 انسام خالد

 
عبد اللطٌف عبد 

 الرزاق

 
 ماجستٌر

 
7007 

اموذج دالة التحوٌل العشوائً  07
ثاللثً المتغٌرات بمدخالت 

 مستقلة

سوالف صبري 
 لفته

جواد كاظم 
 خضٌر

 7007 ماجستٌر

دراسة مقارنة السلوب  03
الشبكات العصبٌة مع طراثق 
 اخرى للتنبؤ بتصارٌف المٌاه

 7007 ماجستٌر رعد فاضل رؤى خلدون 



 
01 
 

  -Dاستخدام معٌار امثل 
ذج الحصٌن لتصمٌم عٌنة لنما
تقٌٌم نوعٌة المٌاه فً 

 محطات المعالجة

 
 مروة علً مكلف

 
افتخار عبد 

 الحمٌد

 
 ماجستٌر

 
7007 

مقارنة مقدرات بٌز لمعلمة  05
ودالتً المعولٌة ومعدل الفشل 

 لتوزٌع رالً

 7007 ماجستٌر حمزة اسماعٌل غزوان رفٌق

دراسة العوامل الرتبطة  06
بمرض السكري من خالل 
مؤامة اسلوبً التحلٌل 
 العاملً وتحلٌل المسار

نزٌة عباس  حٌدر ٌحٌى 
 المشهدانً

 7003 ماجستٌر

تحلٌل التداخل استخدام نماذج  02
فً سلسلة انتاج الخام فً 

 العراق

فاطمة عبد 
 الرحمن

 7003 ماجستٌر بثٌنة عبد جادر

استخدام النماذج المتزامنة   02
( لوضع carmtالثنائٌة )

 التنبؤات المستقبلٌة

فرح فٌصل 
 شنٌشل

ٌوسف محمد 
 خلف

 7003 ماجستٌر

نماذج االنحدار العلمً وشبه  02
 المعلمً 

 7003 ماجستٌر رعد فاضل حسن طرادعالء جبار 

تقدٌر دالة المعولٌة النموذج  70
االجهاد والمتانة لتوزٌع 

 لٌندلً

فراس منذر 
 جاسم

محمد صادق عبد 
 الرزاق

 7003 ماجستٌر

دراسة نظرٌة وتجرٌبٌة  70
لنماذج السالسل الزمنٌة 
 المختلطة المتكاملة كسرٌا

جواد كاظم  هبة فاضل حربً
 خضٌر

 7001 ماجستٌر

تحلٌل البٌانات متعددة  77
االستجابة لتشخٌص امراض 

العٌون باستخدام الدالة 
 التمٌٌزٌة واالنحدار اللوجستً

ازهار كاظم 
 جبارة

 7001 ماجستٌر حمزة اسماعٌل

مقارنة مقدرات دالة المعولٌة  73
االنظمة الهجٌنة والمحسنة 

باستخدام بعض طرائق 
 البٌزٌة

عبد افتخار  حٌدر كرٌم رحٌم
 الحمٌد

 7001 ماجستٌر

االنحدار نموذج ااستخدام  71
اللوجستٌك الترتٌبً لتقدٌر 
احتمال االصابة بالتشوهات 

 الجنٌنٌة فً بغداد

حسٌن فاخر 
 كاظم

نزٌه عباس 
 المشهدانً

 7001 ماجستٌر

بناء انموذجً بقاء معلمً وال  75
معلمً لمرضى التدرن فً 

 بغداد

حسنٌن جلٌل 
 نعمة

 7001 ماجستٌر نورحامد سعد 

دراسة فً مشاكل ببواقس  76
المربعات الصغرى والبدائل 
المتاحة فً بعض اختبارات 
التشخٌص لنماذج النحدار 

 الخطً

شهد عادل عبد 
 الغفور

سلمى ثابت 
 االلوسً

 7001 ماجستٌر

 
72 
 
 

 
دراسة مقارنة نماذج االخطاء 
فً المتغٌرات المعلمٌة  وشبه 

 المعلمٌة

 
 مجٌدرجاء كامل 
 

 
 رعد فاضل حسن

 
 ماجستٌر

 
7001 

 



 

 قسم األحصاء  اطاريح

 7023الى سنة    7007من سنة  

 السنة الدرجة المشرف الباحث عنوان االطروحة ت

تأثٌرات االغراق واالخفاء  0
على مؤشر االختبارات 
الناجحة من تلوث عٌنة 

 تخضع لتوزٌع طبٌعً

 7002 دكتوراه صالح حمزة عبد هانً عبد هللا

تقلٌص حٌز تواجد افضل  7
معلمة مؤامة عند استخدام 

 التقنٌة فً التقدٌر

 7002 دكتوراه صالح حمزة عبد ابتسام عبد ناصر

استخدام تصمٌم التجارب فً  3
تحلٌل حساسٌة نماذج 

 المحاكاة

هدى عبد هللا 
 رشٌد

عصام حسٌن 
 خضٌر

 7002 دكتوراه

مقارنة لبعض نماذج  1
المقدرات الحصٌنة لمعالم 

 النماذج الخطٌة

حسٌن علً عبد 
 هللا

حمزة اسماعٌل 
 شاهٌن

 7002 دكتوراه

استخدام نظرٌة المبارة  5
المضببة االستراتٌجات المثلى 
النتاج المشتقات النفطٌة فً 

 مصطفى الدورة

سهٌلة نجم عبد 
 هللا 

افتخار عبد 
 الحمٌد النقاش

 7007 دكتوراه

تقدٌر داله المعولٌة لتوزٌع  6
دام التحلٌل وٌبل باستخ

الالمعلمً من خالل الربط بٌن 
التحلٌل العنقودي والعملٌات 

 التصادفٌة

ماجد جاسب عبد 
 هللا

احسان كاظم 
 شرٌف

 7007 دكتوراه

تطوٌر نماذج المحاكاة لتقٌٌم  2
METAMODEL 

فاضلة علً 
 جٌجان

نزٌه عباس 
 المشهدانً

 7007 دكتوراه

تاثٌر طرائق التقدٌر لمقاٌٌس  2
الطوابٌر للوصول  اداء انظمة

الى النمذجة االمثلٌة النظمة 
 االتصاالت

 7007 دكتوراه حامد سعد نور هناء سعد محمد

الطرائق الالمعلمٌة والمعدلة  2
فً تقدٌر دالة المعولٌة 

 للبٌانات الكاملة

رواء صالح 
 محمد

 7003 دكتوراه حامد سعد نور 

طرائق مقارنة بٌن ال 00
الالمعلمٌة فً تقدٌر نموذج 

توزٌع االرتداد الزمنًٌ 
dLM 

احمد شاكر 
 متولً 

سلمى ثابت 
 الاللوسً

 7003 دكتوراه

 


