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 االتحاث انؼهًٍح
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 االلتظادٌح ٔاالداسٌح 
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 انثطانح فً االلتظاد انؼشاق
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 االلتظادٌح ٔاالداسٌح
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 االلتظادٌح ٔاالداسٌح 
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 انتثاٌُاخ.
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 االلتظادٌح ٔاالداسٌح 
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 يحافظح ٔاعؾ 

يمذو نُذٔج انفغاد االداسي  2010
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االلتظادٌح ٔاالداسٌح)ػذد 
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 تاعتخذاو انًحاكاخ 

يزهح انُٓؼح /كهٍح  (1)2012,13
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 /رايؼح انماْشج /يظش  

 احش انُفؾ انؼشالً فً تحذٌذ انٕػغ االلتظادي ٔانًانً نهؼشاق

2012 

N:9(59) 

يزهح االلتظاد ٔانتًٍُح 

 /يؼٓذ لاسٍَٔش /سٔعٍا

Comparison Between Methods of Scale Parameter 

Estimation of Inverse Rayleigh Distribution By Using 

Simulation  

انًزهح انؼهًٍح ناللتظاد  (3),2013

ٔانتزاسج /كهٍح انتزاسج/ 

 رايؼح ػٍٍ شًظ/ يظش 

 انتشخٍض االعاليً نهًشكهح االلتظادٌح

2013,3(4) American Journal 

of mathematics 

and statistics  

Estimating Parameters and Reliability For a New Mixture 

Distribution(אp) 

 

 


