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 ،العلويتالذساعيت ظ العذيذ هي الوىاد يتذسب قام ،5002هٌز عام كليت االداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت قغن االحصاء/ في اعتار 

والحضىس والوشاسكت البحثيت في العذيذ هي الٌذواث والغويٌاساث والوؤتوشاث العلويت،  ،يذ هي اللجاى الذائويت والوؤقتتواالشتشاك في العذ

 التابعت لىصاسة التعلين العالي والبحث العلوي. للعلىم االحصائيت عضىاً في الجوعيت العشاقيت

 

 :الذراسيت الشهاداث 

 

 5002 -/ كلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة بغداددكتوراه االحصاء 

 5002 -ماجستٌر احصاء/ كلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة بغداد 

 5000 -بكالورٌوس/ كلٌة االدارة وااللتصاد/ جامعة بغداد 
 

 واألداريت: األكاديميت الخبزة

 

  5002تدرٌسً فً لسم االحصاء/ كلٌة االدارة وااللتصاد/ الجامعة المستنصرٌة منذ عام 

  ً5002-5002و  5002-5002ممرر لسم االحصاء للعام الدراس 

  (والوؤقتتالدائمٌة العلمٌة واالدارٌة )المشاركة فً العدٌد من اللجان. 

 المنالشات العلمٌة والسٌمنارات. المشاركة فً العدٌد من لجان 

  52أكثر من   ً  .بحثاً مفرداً أو مشتركا

 المؤتمرات العلمٌة.الدورات وورش العمل والمشاركة بصفة باحث فً العدٌد من الندوات و 

 .ًالمشاركة فً برنامج التدرٌب الصٌف 

  لعدة أعوام دراسٌةعضو لجنة امتحانٌة. 

  شهادة تمدٌرٌة وكتاب شكر. 52حاصل على أكثر من 

 .عضو الهٌئة االدارٌة فً الجمعٌة العرالٌة للعلوم االحصائٌة 

 ( 5002-5005مدٌر تحرٌر مجلة االدارة وااللتصاد / الجامعة المستنصرٌة للفترة) 

 ( 5050-5002مدٌر لسم الدراسات والتخطٌط / الجامعة المستنصرٌة للفترة) 
 

 سها:المقزراث الذراسيت التي تم تذري

 

  الذراساث األوليت  الذراساث العليا

 ادارة مكتبعالً متمدم(/ دبلوم   Excelحاسبات ) .1
 عالً تدلٌك داخلًدبلوم / SPSSاحصاء وتطبٌمات  .2
 احصاء حٌاتًعالً تصمٌم وتحلٌل التجارب الحٌاتٌة/ دبلوم  .3
 نظرٌة المرار/ ماجستٌر علوم فً االحصاء .4
 االحصاءنماذج خطٌة/ ماجستٌر علوم فً  .5
 برامجٌات متمدمة/ دكتوراه فلسفة فً االحصاء .6

 رٌاضٌات مالٌه  .5

 SPSSتطبٌمات جاهزة   .2

  MATLAB برمجة .2

 رٌاضٌات عامة / محاسبة .00

 أسالٌب معاٌنة .11
 مسوح .05

 مبادئ احصاء .0

  حاسبات .5
 تصمٌم وتحلٌل التجارب .3

 SPSSبرامجٌات  .2

 بحوث العملٌات .2

 المحاكاة .6
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 األنتساب المهني او الجمعياث:

 

  الجمعٌة العرالٌة للعلوم االحصائٌةعضو. 

 عضو نمابة المعلمٌن العرالٌٌن. 

 عضو اتحاد االحصائٌٌن العرب. 

 :األكاديمي والتكزيم الجىائز
 

 

 ث
 كتاب الشكز أو الجائزة

 أو شهادة التقذيز
           التأريخ       /           العذد الجهت المانحت

 5002-00-02 200 اللغاث/جاهعت بغذادعويذ كليت  كتاب شكش وتقذيش  .0

 5000-00-00  002 عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .5

 5005-00-50 2322 عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .3

 5002-00-05 2000 الوغتٌصشيتعويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/الجاهعت  كتاب شكش وتقذيش  .2

 5002-00-00 2253 عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .2

 5002-00-50 2222 عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .0

 5000-02-02  عويذ كليت االداسة واالقتصاد/ جاهعت القادعيت شهادة تقذيشيت  .5

 5000-00-02 02333 وصيش التعلين العالي والبحث العلوي كتاب شكش وتقذيش  .2

 5000-00-30 55500 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .2

 5000-05-02 2200 عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .00

 5005-02-02  واالقتصاد/ جاهعت القادعيتعويذ كليت االداسة  شهادة تقذيشيت  .00

 5002-02-05 00302 سئيظ الجاهعت الوغتصشيت كتاب شكش وتقذيش  .05

 5000-02-05 525م م ع/ هغاعذ سئيظ الجاهعت التكٌىلىجيت كتاب شكش وتقذيش  .03

 5000-00-03  005م/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ جاهعت واعط كتاب شكش وتقذيش  .02

 5000-02-02  02/00505م س و/ سئيظ الىصساء وتقذيشكتاب شكش   .02

 5000-00-00 / 55532 سئيظ الجاهعت الوغتصشيت كتاب شكش وتقذيش  .00

 5000-00-02 52552 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .05

 5000-05-02  0032ا ق/  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .02

 5000-05-02  0025ا ق/  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .02

 5000-05-55  سئيظ الجوعيت العشاقيت للعلىم االحصائيت شهادة تقذيشيت  .50

 5005-00-00 532ا ق/  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .50

 5005-03-05  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .55

 5005-02-00 5022ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .53

 5005-02-02 5222ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .52

 5005-02-05 05053 الجاهعت الوغتٌصشيتسئيظ  كتاب شكش وتقذيش  .52

 5005-02-53 5520د ع/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ جاهعت بغذاد كتاب شكش وتقذيش  .50

 5005-00-02 52053 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .55

 5005-05-02 0222ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .52

 5005-05-00 0255ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .52

 5005-05-52  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .30

 5002-03-52 0522م ع/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .30

 5002-02-05 0220ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .35

 5002-02-02  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .33

 5002-02-05 5002م ع/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .32

 5002-02-53 5502ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .32

 5002-02-53  سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .30

 5002-02-05 5222ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .35

 5002-00-55 0352م ع/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .32

 5002-00-55  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .32



 ث
 كتاب الشكز أو الجائزة

 أو شهادة التقذيز
           التأريخ       /           العذد الجهت المانحت

 5002-05-05 2323د ع/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ جاهعت بغذاد كتاب شكش وتقذيش  .20

 5002-05-55 230 التعاوى الخيشيتسئيظ جوعيت  كتاب شكش وتقذيش  .20

 5002-03-05  سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .25

 5002-03-05  سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .23

 5002-02-00  سئيظ جاهعت قن/ ايشاى كتاب شكش وتقذيش  .22

 5002-02-00 320 سئيظ هٌتذي الغالم الذولي للثقافت والعلىم قالدة االبذاع  .22

 5002-02-00 022 سئيظ الجوعيت العشاقيت للعلىم االحصائيت كتاب شكش وتقذيش  .20

 5002-02-52 02055 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .25

 5002-05-03 2/0/02005ق/ وصيش التعلين العالي والبحث العلوي كتاب شكش وتقذيش  .22

 5002-05-53 2520ا ق/ واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيتعويذ كليت اإلداسة  كتاب شكش وتقذيش  .22

 5002-02-02 2552ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .20

 5002-02-52 2222ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .20

 5002-00-02  0550ا ق/ اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيتعويذ كليت  كتاب شكش وتقذيش  .25

 5002-00-02 0552ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .23

 5002-00-03 0232ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .22

 5002-00-03 5/50م ع/ سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت للشؤوى العلويتهغاعذ  كتاب شكش وتقذيش  .22

 5002-00-52 35202 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .20

 5002-05-50 5520ا ق/ عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .25

 5002-05-52 5052 سئيظ هيأة الٌضاهت كتاب شكش وتقذيش  .22

 5002-05-30  سئيظ هيأة الٌضاهت شهادة تقذيشيت  .22

 5050-05-03  سئيظ الجوعيت العشاقيت للعلىم االحصائيت شهادة تقذيشيت  .00

 5050-05-50  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .00

 5050-02-03  عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ الجاهعت الوغتٌصشيت شهادة تقذيشيت  .05

 5050-02-50 0052م ب  عويذ كليت العلىم الغياحيت/ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .03

 5050-02-00 5/502م و  وصيش التعلين العالي والبحث العلوي كتاب شكش وتقذيش  .02

 5050-05-02 0022د ع / عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ جاهعت بغذاد كتاب شكش وتقذيش  .02

 5050-05-02 00032 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت وتقذيش كتاب شكش  .00

 5050-05-50 00522 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .05

 5050-02-00 5/235م و  وصيش التعلين العالي والبحث العلوي كتاب شكش وتقذيش  .02

 5050-00-53 5252د ع / عويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ جاهعت بغذاد كتاب شكش وتقذيش  .02

 5050-05-30 02252 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .50

 5050-00-00 005 كشبالءعويذ كليت اإلداسة واالقتصاد/ جاهعت  كتاب شكش وتقذيش  .50

 5050-00-50 0500 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .55

 5050-05-00 2050 سئيظ الجاهعت الوغتٌصشيت كتاب شكش وتقذيش  .53

 5050-03-00 5/235م و  وصيش التعلين العالي والبحث العلوي كتاب شكش وتقذيش  .52

 5050-00-52 53 / الجاهعت الوغتٌصشيتالتشبيتعويذ كليت هعاوى ال كتاب شكش وتقذيش  .52

 5050-05-05 05ط/ هذيش هؤعغت الشهيذ حيذس الوبشقع لشعايت االيتام كتاب شكش وتقذيش  .50

 5050-02-00 2/0322م و  التعلين العالي والبحث العلويوصيش  كتاب شكش وتقذيش  .55

 5050-02-30 5005 الكىفت/ جاهعت علىم الحاعىب والشياضياثعويذ كليت  كتاب شكش وتقذيش  .52

 5050-02-05 5503 بغذاد/ جاهعت ابي الششذ للعلىم االًغاًيت التشبيتعويذ كليت  كتاب شكش وتقذيش  .52

 

  



 :المنشىراث العلميت

 

 السنة محل النشر البحثأسم  ت

 5002 مجلة المادسٌة للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌة بناء نماذج التنبؤ الستهالن المشتمات النفطٌة فً العراق  .0

5.  
دراسة لبٌان مدى تجانس محافظات العراق من ناحٌة التربٌة 

 والتعلٌم باستخدام أسلوب التحلٌل العنمودي
 5000 وااللتصاد/ المادسٌةولائع مؤتمر كلٌة االدارة 

3.  
دراسة إحصائٌة لبٌان تأثٌر ملوثات الهواء فً إفراز عامل الفبرٌن 

 لدى الكائنات الحٌة
 5005 المجلة العرالٌة لبحوث السوق وحماٌة المستهلن

2.  
تحلٌل نتائج الدوري االسبانً باستخدام السالسل الزمنٌة/ حالة 

 5000-0232دراسٌة نادي برشلونة للفترة من 
 5003 ولائع مؤتمر كلٌة العلوم/ المادسٌة

2.  
الطرائك الالمعلمٌة فً تمدٌر انموذج المعامالت المتغٌرة )دراسة 

 ممارنة(
 5003 مجلة االدارة وااللتصاد / المستنصرٌة

0.  
ممارنة بٌن طرٌمتً النواة لمتعدد الحدود الموضعً والشرٌحة 

 المتغٌرةالجزائٌة فً تمدٌر انموذج المعامالت 
 5002 مجلة العلوم االلتصادٌة واالدارٌة / بغداد

5.  
استخدام طرٌمة النواة لمتعدد الحدود الموضعً لتمدٌر أنموذج 

 المعامالت المتغٌرة )دراسة ممارنة(
 5002 مجلة االدارة وااللتصاد / كربالء

 5002 المادسٌة للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌةمجلة  استخدام اسلوب السالسل الزمنٌة فً تحلٌل نتائج الدوري االسبانً  .2

2.  
تمدٌر انموذج المعامالت المتغٌرة الجزئً باستخدام طرٌمة النواة 

 لمتعدد الحدود الموضعً )دراسة ممارنة(
 5000 ولائع مؤتمر اتحاد االحصائٌٌن العرب

00.  
On the Discrimination between the Inverse 

Gaussian and Weibull Distributions 
 5000 ولائع مؤتمر الجمعٌة العرالٌة للعلوم االحصائٌة

00.  
نمذجة العاللة بٌن بعض المتغٌرات االلتصادٌة الكلٌة )الناتج 

 المحلً والتضخم(
 5005 ولائع مؤتمر كلٌة االدارة وااللتصاد/ كربالء

05.  
Analytical Study of the Factors Affecting Renal 

Failure Using the Correct Correlation 
Science International 5005 

 5002 مجلة االدارة وااللتصاد / الجامعة المستنصرٌة دراسة العوامل المؤثرة فً ظاهرة وفٌات االمهات فً العراق  .03

 5002 مؤتمر منتدى السالم الدولً للثمافة والعلوم ولائع نمذجة تملبات اسعار الذهب العالمٌة باستخدام سالسل ماركوف  .02

 5002 ولائع مؤتمر كلٌة االدارة وااللتصاد/ كربالء التنبؤ باستخدام نماذج التمهٌد االسً )دراسة تطبٌمٌة(  .02

00.  
افضل تمدٌر لدالة معولٌة النظامٌن المتسلسل والمتوازي لتوزٌع 

 الثانًلوماكس باالستناد الى بٌانات مرالبة من النوع 
 5002 مجلة االدارة وااللتصاد / الجامعة المستنصرٌة

05.  
Modeling robust regression to factors affecting the 

exchange rate of Iraqi Dinar 
Periodicals of Engineering and Natural Sciences 5050 

02.  
Using the Multiple Correspondence Analyses to 

Study the Addiction of Drug and Alcohol in Iraq 
International Journal of Psychosocial Rehabilitation 5050 

02.  
Compare the estimates of the reliability function 

and series system under Pareto distribution 
International Journal of Psychosocial Rehabilitation 5050 

50.  
Comparison of Robust and Bayesian methods for 

estimating the BurrType XII distribution 

International Journal on Advanced Science, 

Engineering and Information Technology 
5050 

http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/view/1265
http://pen.ius.edu.ba/index.php/pen/article/view/1265


 السنة محل النشر البحثأسم  ت

50.  
Using multivariate analysis to study the spread of 

transitional diseases in Iraq 

International Journal on Advanced Science, 

Engineering and Information Technology 
5050 

55.  
The effect of changing the exchange rate on some 

economic variables by using the autoregressive 

distributed Lag (ARDL) in Iraq 

Periodicals of Engineering and Natural Sciences 2020 

53.  
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