
 ملخص السيرة الذاتيت

 

 المعلوماث الشخصيت -اوال

 عهٌ عثذا هللاالضى : فَاض  

  7551-انتونذ : تغذاد 

 انذرخح انعهًَح :اضتار يطاعذ

 انحانح االختًاعَح : يتسوج   

 ثالث ( 3: ) األطفالعذد 

 

 المؤهالث العلميت  -ثانيا 

 7515خايعح تغذاد  - اإلحصاءقطى  - ئحصاءتكانورٍوش 

 7595 -خايعح تغذاد  -تريدح خطَح  - ئحصاءَر ياخطت

   0222 -خايعح تغذاد  -يعادالخ آََح  - ئحصاءدكتوراِ 

 مجاالث البحث العلمي  -ثالثا 

        انًإتًر انعهًٌ انثايٍ نهًعهوياخ  -تصًَى وتُاء َظاو يعهوياخ خاص تطهثح انذراضاخ انعهَا   .7

 اندايعح انًطتُصرٍح . - 7595

نهدًعَاخ انعهًَح  األعهيانًإتًر انعهًٌ انراتع نهًدهص  – اإلحصائَحثاتٌ فٌ انتطثَقاخ ترَايح حاض .0

 . 7553 األولتشرٍٍ  06-09

انًإتًر انعهًٌ انخايص  –فٌ انتعهَى  Qbasicونغح انثريدح      story boardاضتخذاو ترَايح  .3

 . 7555ياٍص  6-5كهَح انًأيوٌ اندايعح 

 . 0227 –يدهح خايعح انًوصم  – اََُحنًعادالخ فٌ ًَارج اانتقذٍر انحصٍَ  .4

يدهح وقائع انًإتًر انقطرً انثاٌَ –تعذٍم يقترذ عهي طرٍقح انًرتعاخ انصغرى نثالث يراحم  .5

 خايعح انًوصم . 0227تشرٍٍ انثاٌَ  7- األولتشرٍٍ  37 اإلحصاءنعهوو 

يدهح انعهوو  - دٌَاألرفٌ تُاء ًَورج قَاضٌ نالقتصاد  اإلحصائَحأفضم طرائق انتقذٍر  .6

 . 0225نطُح   42انعذد  –انًدهذ انتاضع  – واإلدارٍحاالقتصادٍح 

يدهح كهَح تغذاد نهعهوو االقتصادٍح  –دراضح تحهَهَح يقارَح  –النكتروٌَ وانتعهَى انتقهَذً انتعهَى  .1

 . 0225نطُح  75انعذد–اندايعح 

يدهح كهَح تغذاد  –دراضح تطثَقَح  -حَقم وتوطٍَ انتكُونوخَا وأثرها فٌ تًَُح انًوارد انثشرٍ .9

  0272نطُح  05انعذد  –نهعهوو االقُصادٍح اندايعح 



يقارَح انًعانى انًقذرج تطرٍقح انًرتعاخ انصغرى تًرحهتٍَ وانًعانى انًقذرج تطرٍقح  .5

 يدهح انكوخ نهعهوو االقتصادٍح واالدارٍح –انًرتعاخ انصغرى تثالث يراحم 

يدهح –دراضح تطثَقَح فٌ ؤزارج انعهوو وانتكُهوخَا –دراضح كفاءج اداء انثاحثٍَ انسراعٍََ  .72

 0225انعذد انراتع عشر  –يدهح َصف ضُوٍح عهًَح يحكًح  –كهَح انًأيوٌ 

يدهح كهَح تغذاد نهعهوو  -االضانَة االحصائَح فٌ قَاش يعارف  انثرَايح انتذرٍثٌ اضتخذاو   .77

  0272نطُح  05انعذد  –يعح االقُصادٍح اندا

انًإتًر انعهًٌ   Binomial   انًعذل انًقترذ يٍ توزٍع   Poisson  تقارب توزٍع  .70

 0270ََطاٌ  4-3القتصاد خايعح واضظ انثاٌَ نكهَح االدارج وا

تأثير نوع الدراسة عمى المستوى العممي لطمبة المرحمة األولى في قسم    .35
 الرابعالدولي المؤتمر العممي  – MANOVAجامعة واسط باستخدام  –اإلحصاء 

 بغداد . 4235\33\43-42 التحاد االحصائيين العرب
    "Probability Theory and Application"تأليف كتاب  بالمغة االنكميزية منفرد   .36

  36;3عام 
  عمى اساس   Jackknifeمقدرات  انحدار كفوء ة لممربعات الصغرى  االعتيادية و     .37

 –اإلحصائية  العموم مجمة - االعتيادية بحذف حالة واحدة   Jackknifeمية رز خوا
 المعهد العربي لمتدريب والبحوث االحصائية    

 1916عام   "Discrete structures"تأليف كتاب  بالمغة االنكميزية  مشترك  . 38

مر الوطني لمتعميم والتدريب المؤت– . اثر البرنامج التدريبي في زيادة المعارف والعوامل المؤثرفيه39 
 ( .4238-مايس 34-33بغداد ) –التقني والمهني 

دراسة تطبيقية فيي   . التحميل العاممي في تشخيص العوامل المؤثرة في كفاءة اداء الباحثين الزراعيين:3
 -  صائيةاإلح لمعموم قية ار الع عشر الجمعية رابعلا   العممي الدولي المؤتمروزارة العموم والتكنولوجيا 
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  المناصب االدارية  -رابعا 
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