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 الجوائز والتكريم األكاديمي

  (1112)كتاب شكر وتقدير من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام. 

  (1111)كتاب شكر وتقدير من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام. 

  (1127)كتاب شكر وتقدير من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام. 

  (1122)العالي والبحث العلمي عام كتاب شكر وتقدير من قبل معالي وزير التعليم. 

  (1122-1121) لالعوام  (23)كتب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس الجامعة المستنصرية عدد. 

  (1122-1121)من  ( 4)كتب شكر وتقدير من قبل السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية عدد. 

  (1112-1121)من عام ( 49)كتب شكر وتقدير من قبل السادة العمداء عدد. 

  (1129)شهادة شكر من مؤسسة بحر العلوم للمشاركة لنيل جائزة بحر العلوم لالبداع. 

  1121شهادة تقديرية عن المشاركة في مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد. 

  1121شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر للجمعية العراقية للعلوم االحصائية. 

 ة تقديرية من مركز التعليم المستمر في رئاسة الجامعة المستنصرية القامة دورات عن البرامج االحصائية شهاد
1121. 

  شهادة تقديرية من مركز التعليم المستمر في رئاسة الجامعة المستنصرية القامة دورات عن البرامج االحصائية
1129. 

 1124. ندوة علمية شهادة تقديرية في كلية االدارة واالقتصاد عن اقامة 

  1112ديوان الرقابة المالية عام  للمشاركة في مؤتمرشهادة تقديرية . 

 :الخبرة األكاديمية والتدريس

 :(االحدث ثم االقدم)المقررات الدراسية التي تم تدريسها

 مستوى المقرر المقرر ت

11 Analysis of Experimental Design  0201-0202احصاء ماجستير 

11 Analysis of Experimental Design  0201-0202احصاء دكتوراه 

11 Multivariate Analysis  0201-0202احصاء دكتوراه 
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 0201-0202/دكتوراه محاسبة  SPSSتطبيقات على برنامج  11

11 Analysis of Experimental Design 0212/0202ماجستير احصاء 

 0212/0202دبلوم عالي احصاء  تصميم التجارب  11

 0202-0212/دكتوراه محاسبة  SPSSتطبيقات على برنامج  10

 0202-0212/ماجستير ادارة اعمال  اساليب كمية  11

 0212/0202بكالوريوس  التفاضل والتكامل  12

 0211-0212/احصاء ماجستير  تصميم وتحليل التجارب 2

 0211-0212/لوريوسابك تحليل االنحدار 1

 0211-0212/بكالوريوس تحليل االحتماالت/الجبر الخطي 1

 0211/دكتوراه ؤ السياحيباساليب التن 1

 0211/دبلوم اساليب المعاينة  1

 0211بكالوريوس العمليات العشوائية 1

 0211/بكالوريوس مبادئ الحاسوب 1

 0211/بكالوريوس مبادئ االحصاء 0

 0221-0222/بكالوريوس العدديمبادئ التحليل  1

 :األنتساب المهني او الجمعياتالمناصب االدارية و

  عضو في لجنة التصنيف المؤسسي للجامعات(I.A.S ) الخاص بنقابة االكاديميين العراقيين. 

  1121/1122رئاسة الجامعة المستنصرية /مدير قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة 

  لمؤتمر القيادة الرشيدة واالصالح االقتصادي برعاية معالي وزير التعليم العالي عضو في اللجنة الوزارية

 .والبحث العلمي

  لتطوير استراتيجية التعلم والتعليم عضو في لجان عديدة في رئاسة الجامعة المستنصرية. 

 عضو في جمعية االحصائيين العراقية. 

 عضو في جمعية االحصائيين العرب. 

  الوطني االستشاري لوزارة التخطيطعضو في الفريق. 

  1112-1111-1127من  لالعوامفي العديد من اللجان االمتحانية عضو 

 :التنمية المهنية 

  خبرة معمقة في االنظمة التالية: 

 Windowsنظام التشغيل  -

- Microsoft office Word  

- Microsoft office Excel  

- Microsoft office Power Point 

-  Microsoft office publisher  

  االجتماعية خبرة معمقة بالبرنامج الحقيبة االحصائية للعلوم(SPSS ) 

  خبرة معمقة بالبرنامج االحصائي(Minitab ) 

  خبرة معمقة بالبرنامج االحصائي(E-views ) 

  ة مشههههاركشهههههادة(Certifications  ) فههههي  المقامههههة (هجههههرة امنههههة) فههههي الههههدورات التدريبيههههة (1)عههههدد

 ( .1121) منظمة اليونيسكوبرعاية   IOMمن قبل منظمة الهجرة الدولية  اربيل

 شاركة في دورة مE-lerning  وConference  في الجامعة المستنصرية. 

  فهههي العديهههد مهههن الهههورا والنهههدوات والهههدورات المقامهههة علههه  منصهههات التواصهههل االجتمهههاعي      مشهههاركة

 (1112-1127)للفترة

 االرشاد االكاديمي

د من طلبة الدراسات يعدعل  الكلية االدارة واالقتصاد اشرفت /خالل عملي في الجامعة المستنصرية

 :االولية والعليا وكما يلي 



 

1 

 2  دكتوراه احصاء 1112-1111طالب دفعة 

 2  ماجستير احصاء 1112-1111طالب دفعة 

 1  ماجستير احصاء 1111-1127طالب دفعة 

 2  ماجستير احصاء 1122/1127طالب دفعة 

 2  دبلوم احصاء حيوي 1129/1122طالب دفعة 

 3  بكالوريوس احصاء   1129/1122طالب دفعة 

 1  بكالوريوس احصاء  1121/1129طالب دفعة 

 3  بكالوريوس احصاء 1122/1121طالب دفعة 

 1  بكالوريوس احصاء 1124/1122طالب دفعة 

 3  بكالوريوس احصاء  1123/1124طالب دفعة 

 1  بكالوريوس احصاء 1121/1122طالب دفعة 

 

 والبحوث العلميةتقييم الرسائل ولجان مناقشة الرسائل العلمية االشراف والمشاركة في 

 الدور  دكتوراع-تيرماجس-دبلوم عالي/ البحثعنوان  تاريخ  اسم الطالب ت

عمليات ادارة المعرفة كمتغير وسيط بين تاثير  1112 عبد الحسن عبودوليد  12

بناء المقدرات الجوهرية وتطوير االداء 
 دراسة تطبيقية-الوظيفي

 عضوا

حصاءات المرتبة في تقدير دالة البقاء الأستعمال ا 1112  

مع تطبيق  logistic-log لتوزيع والمخاطرة

 عملي

 رسالةتقييم 

مقارنة بعض مقدرات التوزيع الطبيعي الملتوي  1112  
 باعتماد الخوارزميات الجينية

 رسالةتقييم 

اسلوب متعدد المتغيرات في دراسة استعمال  1112 فائق نياز احمدنور  12

 العوامل المؤثرة عل  جائحة كورونا

 عضوا

بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار مقارنة  1112 محمد صاحبقاسم  21

الخطي العام بوجود مشكلة عدم تجانس التباين 

 ووجود القيم المتطرفة

 عضوا

  1112 Time-Varying Coefficients Estimation for The Dynamic 
Model in Case of Discrete Survival Data with 
Application 

تقييم 
 اطروحة 

عندما يتبع الخطأ  ARMAمعلمات انموذج تقدير  1112 مالك حسونيرواء  21

 العشوائي التوزيع غير الطبيعي

 عضوا

نموذج االنحدار المقطعي في تقدير استعمال  1111 قصي ناجيمحمد  21

راتب العامب المضمون في ظل مدد الخدمة 

 بحث تطبيقي-المختلفة

 عضوا

يرهما التسويقية واالبداع التسويقي وتاثالشخصنة  1111 عبد العالي عباسنجم  21

 دراسة تطبيقية-في تطوير الخدمة الفندقية

 عضوا

تقدير نموذج التوزيع الطبيعي الملتوي باستخدام  1111 امين حسين هادي 21

 خوارزمية تعظيم التوقع

عضوًا 

 ومشرفًا
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االكاديمي وعالقته بالذات الممكنة الصمود  1111  

 والتوجهات الدافعية لدى طالب الجامعة

خبرة 

 احصائية

التواصل المعرفي وعالقته بالذكاء كفاءة  1111  
( العياني-التجريدي)الوجداني واالسلوب المعرفي

 لدى طلبة المرحلة االعدادية

خبرة 
 احصائية

انموذجي نيدهام وجيبز في اكتساب فاعلية  1111  
المفاهيم البالغية وتنمية التفكير التاملي لدى 

 طالب الصف الخامس االدبي

خبرة 
 احصائية

استراتيجيتي ترشيح االفكار واجراء فاعلية  1111  

تامهلة في تنمية التفكير االبداعي وحب 
االسطالع في تحصيل مادة التاريخ عند طالبات 

 بيالصف الرابع االد

 ةخبر

 احصائية

مساعدة تعليمية بمثيرين بصرية تصميم وسائل  1111  21
وسمعي لتطوير دقة التمرير واالستالم لالعبي 

 سنة 24-23كرة القدم باعمار 

مقيم 
 احصائي 

تحليلية لتقييم عالج االم الكل  الحاد دراسة  1111 ضياء محمدندى  21

 باستعمال تحليل التباين المتعدد

 رئيسًا

استخدام المركبات الرئيسة في تحديد المتغيرات  1111 ميسون عبد حسين  21
المؤثرة عل  مرض التوحد لدى االطفال دون 

 سن عشر سنوات

 رئيسا

معلمات بعض نماذج البقاء اللالخطية تقدير  1127 علي مكلفمروة  22
 التصميم االمثل باعتماد نظرية

 عضوا

استخدام احد نماذج االنحدار الالمعلمي لتقدير  1127 دبلوم/ولدان محمد حسن 22

احتمالية التشوه الخلقي لالطفال حديثي 
 دبلوم عالي/الوالدة

 رئيسًا

دراسة واقع بعض االمراض االنتقالية في قضاء  1127 حذام طه رحيم خلف 1

بغداد باستخدام التحليل االحصائي -الرصافة

 المكاني

 رئيسًا

اماني عماد  1

 ماجستير/لعيبي

مقارنة بعض الطرائق الحصينة لتقدير معلمات  1122

 ماجستير/توزيع دالة القوى مع تطبيق عملي

 عضوا

استعمال التحليل التمييزي في تصنيف درجة  1122 دبلوم/شهد نجم عبد اهلل 1

 دبلوم عالي/التشوه للوالدات

 رئيسا

تقييم االثار المترتبة الدمان المخدرات بين  1122 دبلوم/دعاء حبيب غضبان 1

الشباب باستخدام اسلوب المعاينة المختلطة 

 دبلوم عالي/المتسلسلة

عضوًا 

 ومشرفًا

الذكاء المنظومي والوعي االنفعالي وعالقتهما  1122 دكتوراه/قيس سلمان رجا 1
بنسق المعتقدات لدى التدريسين في 

 دكتوراه/الجامعة

لحنة  عضو
 مناقشة

علي قاسم محمد  1
 ماجستير/يندر

بعض مقدرات المربعات الصغرى الموزونة  1129
الحصينة النموذج االنحدار بوجود عدم تجانس 

عضو لجنة 
 مناقشة



 

1 

 ماجستير/التباين والقيم الشاذة

رند رياض بهنان  1

 ماجستير/يوسف

في استعمال الطرق البيزية واالمكان االعظم  1122

تقدير نماذج متعددة المستويات مع تطبيق 
 ماجستير/عملي

 ضيف علمي 

اختيار افضل طريقة لتقدير توزيع كابا االحتمالي  1122 ماجستير/باقر كريم فهد 1

 ماجستير/دراسة تطبيقية

 ضيف علمي

تقييم الجانب االحصائي  2
لرسالة ماجستير طب 

 اسنان

1129 Evolution of the apically extruded 
debris during canal preparation by 
wave one gold hyflexedm and 
xp_endoshaper/master 

مقّيم 
 احصائي

 
 المحلية والعالمية والرصينة المنشورات العلمية

 

 Estimation of Covide-19 infections in Iraqi Governorates Using Generalized Moments 
Method in Spatial Autoregressive Model , Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 
Vol. 9, No. 3, July 2021, pp.363-13 

 Measuring the Impact of Environmental Sustainability on Tuberculosis Rates 
Using the Two-Stage Least Squares Method in the Polled Model, International 
Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol.10 
(2020) No. 6 ISSN: 2088-5334. 

 The Effect of Private Consumption and Public Consumption on the Economic 
Exposure in Iraq for the Period (2004-2018) by using (ARDL Model , 
International Journal of Innovation Creativity and Change ,ISSN:2201-1315. 
June, 2020. 

  االسهههاليبباسهههتخدام  المعوقهههات لتحقيهههق الجهههودة الشهههاملة فهههي مؤسسهههات التعلهههيم العهههالي  وتشهههخيص اههههم المعهههايير 

الجامعهههههة  (  /كليهههههة العلهههههوم السهههههياحية-قتصهههههادكليهههههة االدارة واال -كليهههههة الهندسهههههة )دراسهههههة حالهههههة  ةاالحصهههههائي

الجامعهههة، ( عليهههه السهههالم )، مهههؤتمر ضهههمان الجهههودة واالعتمهههاد االكهههاديمي، كليهههة االمهههام الكهههاظم      "المستنصهههرية

 .221-229ص

 عنههههدما البيانههههات االمكههههان االعظههههم الجزائيههههة فههههي ايجههههاد مقههههدرات االنمههههوذج الخطههههي العههههام     ةاسههههتعمال طريقهههه

الجامعههة  /تتههوزع توزيعهها طبيعيهها ملتويهها، قبههول نشههر فههي مجلههة كليههة التربيههة االساسههية، كليههة التربيههة االساسههية              

 .1111المستنصرية،

      اسهههتخدام خوارزميهههة تعظهههيم التوقهههع فهههي تقهههدير نمهههوذج االنحهههدار الخطهههي العهههام عنهههدما البيانهههات تتهههوزع توزيعههها

الجامعههههة /القتصههههادنشههههر فههههي مجلههههة االدارة واالقتصههههاد، كليههههة االدارة وا  طبيعيهههها ملتويهههها مههههع التطبيههههق، قبههههول   

 .1111المستنصرية،

 Classification and Identification of IDP Camps After Mosul Events Based on 
Epidemics and Other Factors Using Cluster Analysis and Discriminant Analysis; 
International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences, 2018, 
7(3):63-73 

 Statistical Analytical Study for optimism- and pessimism scale with paractical 
application to university student. Science International , Lahore, Pakistan.ISSN 
1013-5316; Goden , Sinte 8, Sci.Int. (Lahore),30(3), 387-395,2018.  

          ،تقيههههيم االثههههار المترتبههههة الدمههههان المخههههدرات بههههين الشههههباب باسههههتخدام اسههههلوب المعاينههههة المختلطههههة المتسلسههههلة

 .الجامعة المستنصرية/، قسم االحصاء، كلية االدارة واالقتصاد .1122رسالة ماجستير باشرافي ،



 

1 

  استخدام أنموذج االنحدار الذاتي المتجه(VAR )Vector Auto regression  لدراسة التفاعالت بين بعض

-21-11العلمي الدولي الرابع عشر للجمعية العراقية للعلوم االحصائية ، ، المؤتمر المتغيرات االقتصادية الكلية

1121. 

   بحههههث منشههههور فههههي مجلههههة كليههههة  /االصههههطناعي فههههي بغههههداداهههههم العوامههههل المههههؤثره فههههي نجههههاح عمليههههات التلقههههيح

 .2/7/1121الجامعة المستنصرية في /االدارة واالقتصاد

       دراسههههة مقارنههههة للتنبههههؤ بمعههههدالت الرطوبههههة النسههههبية(RH% )     لمحافظههههة نينههههوى باسههههتخدام نمههههاذج السالسههههل

االدارة بحههههههث مقبههههههول للنشههههههر فههههههي مجلههههههة كليههههههة  /الزمنيههههههة الموسههههههمية والشههههههبكات العصههههههبية االصههههههطناعية  

 .19/22/1121الجامعة المستنصرية في /واالقتصاد

      تقههههدير االنمههههوذج الهههههديناميكي المكههههاني للبيانهههههات المزدوجههههة(Panel Data )   بوجههههود كهههههل مههههن التهههههأثيرات

بحهههث مقبهههول للنشهههر فهههي  )الحالهههة المسهههتقرة باسهههتخدام طريقهههة التحهههويالت  -المكانيهههة والتأههه ثيرات الزمانيهههة الثابتهههة 

 11/21/1122في ( الجامعة للعلوم مجلة كلية الرافدين

      بنهههههاء مصهههههفوفة االوزان المكانيهههههة المسهههههتخدمة فهههههي تحليهههههل االعتماديهههههة المكانيهههههة فهههههي االنمهههههوذج الهههههديناميكي

المجلههههة العلميههههة بتههههاريخ    / كليههههة االدارة واالقتصههههاد  /بحههههث منشههههور فههههي جامعههههة واسههههط     )  Panelلبيانههههات 

2/21/1122 

   النمههههههوذج الههههههديناميكي المكههههههاني لبيانههههههات(Panel ) الحالههههههة المسههههههتقرة -بوجههههههود التههههههاثيرات المكانيههههههة الثابتههههههة

فبههههول البحههههث فههههي المههههؤتمر الههههدولي العلمههههي الخههههامس لالجصههههائيين العههههرب        )باسههههتخدام الطريقههههة المباشههههرة   

 2/21/1122بتاريخ 

       بحهههث منشهههور فهههي المهههؤتمر   )تحليهههل مؤشهههرات الحكهههم الرشهههيد ومكافحهههة الفسهههاد باسهههتخدام اسهههاليب احصهههائيىة

 .2/21/1123-4ديوان الرقابة المالية االتحادي من / اني لديوان الرقابة المالية االتحاديالعلمي الث

              اسههههتخدام التحليههههل العنقههههودي لتقيههههيم مؤشههههرات البيةههههة والتنميههههة المسههههتدامة فههههي محافظههههات العههههراق لالعههههوم

-29الجامعههههههههة المستنصههههههههرية  للفتههههههههرة   /منشههههههههور فههههههههي مههههههههؤتمر كليههههههههة ا دارة واالقتصههههههههاد   ) 1119-1121

22/2/1121 

      الجامعهههههة المستنصههههرية  للعهههههام الدراسهههههي  / قيههههاس سهههههمة التفههههاطل والتشهههههاطم لطلبهههههة كليههههة ا دارة واالقتصهههههاد

 (بحث منشور في مجلة الرافدين للعلوم الجامعة ) 1122-1121

  للعهههام  الجامعهههة المستنصهههرية /قيهههاس االمهههن النفسهههي لطلبهههة كليهههة االدارة واالقتصهههاد    اسهههتخدام التحليهههل العهههاملي ل

 (منشور) 1122-1121سي الدرا

    بحهههههث منشهههههور فهههههي مجلهههههة االدارة  )اسهههههتخدام اسهههههاليب السهههههيطرة التصهههههادفية فهههههي انمهههههوذج االقتصهههههاد الكلهههههي

 .27/21/1112الجامعة المستنصرية في /كلية االدارة واالقتصاد /واالقتصاد 
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