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ماجستٌر -االستثمارٌة لشركة التامٌن العراقٌة العامة   

 حٌدر احمد ابو القاسم
3 

دبلوم -حدار اللوجستً لمرضى قصور الشراٌٌن التاجٌة انموذج االن 2020  4 مخلد ولٌد احمد 

 -استعمال بعض نماذج االستنباط المكانً لتوزٌع الخدمات الصحٌة فً محافظة واسط  2020

 ماجستٌر

 سجاد هادي منهل
5 

للبٌانات الطولٌة مع تطبٌق  مقارنة كفاءة تقدٌر بعض النماذج المعلمٌة والالمعلمٌة 2021

ماجستٌر -عملً  

 عادل ماجد حسن
6 

دبلوم -استعمال تحلٌل المركبات الرئٌسٌة لتحدٌد العوامل المؤثرة على مرض فقر الدم  2021  7 رفاه منصور جبار حسن 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=hd2V89IAAAAJ&citation_for_view=hd2V89IAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=hd2V89IAAAAJ&citation_for_view=hd2V89IAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6z_Wy3IAAAAJ&citation_for_view=6z_Wy3IAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6z_Wy3IAAAAJ&citation_for_view=6z_Wy3IAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=hd2V89IAAAAJ&citation_for_view=hd2V89IAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=hd2V89IAAAAJ&citation_for_view=hd2V89IAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=hd2V89IAAAAJ&citation_for_view=hd2V89IAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=hd2V89IAAAAJ&citation_for_view=hd2V89IAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=hd2V89IAAAAJ&citation_for_view=hd2V89IAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6z_Wy3IAAAAJ&citation_for_view=6z_Wy3IAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6z_Wy3IAAAAJ&citation_for_view=6z_Wy3IAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6z_Wy3IAAAAJ&citation_for_view=6z_Wy3IAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6z_Wy3IAAAAJ&citation_for_view=6z_Wy3IAAAAJ:UeHWp8X0CEIC


ماجستٌر -استعمال بعض نماذج كرٌكنك االحصائٌة الجغرافٌة مع تطبٌق عملً 2021 المجٌدمٌس مؤٌد عبد    8 

استعمال انموذج االنحدار التجمٌعً للبٌانات الطولٌة لتحدٌد اهم العوامل المؤثرة على  2022

دبلوم -االصابة بمرض الربو فً بغداد      

 كرار سعد حسن
9 

 -مقارنة بعض طرائق تقدٌر النماذج المختلطة الخطٌة المعممة متعددة المتغٌرات  2022

 دكتوراه

 عدنان مصطفى حسٌن
10 

مقارنة انموذجً   2022 Swamy و     Hsiao لالنحدار بالمعامالت العشوائٌة للبٌانات   

ماجستٌر -الطولٌة   

 اٌالف مجٌد حمٌد
11 

 
 
 

 :الوهاساخ تطىٌش

 

 1030 – 1009الوؤتوش العلوً كلٍح االداسج واالقتصاد  ●
 1033 – 1030الوؤتوش العلوً كلٍح االداسج واالقتصاد  ●

 1031 – 1033الوؤتوش العلوً كلٍح االداسج واالقتصاد  ●
 1037 – 1036الوؤتوش العلوً كلٍح االداسج واالقتصاد  ●

 1030 – 1009الوؤتوش العلوً كلٍح االداسج واالقتصاد  ●
 1039الوؤتوش العلوً كلٍح االداسج واالقتصاد    ●
 دوسج تاللغح االًكلٍضٌح ●

 دوسج تصٍاًح وتجهٍض الحاعثح  ●


