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  انآلييسصاق عثذ سيعاٌ  االعــــــــــــى: احًذ

  ahmedrazzaq@uowasit.edu.iqااليًيم: 

  8816/ 88/  81 : ذاسيخ انًيـالد 

 يرضوض انحانح انضوظيح :

 8   ذد األوالد  :ــعـــ

 يغهى  :   انذيـــــــــــاَح

 اإلحصاء:       صــانرـخـص

 اإلحصاء انرطثيمي انرخصص انذليك :   

 ذذسيغي:        انىظيفح

 يذسط يغاعذ   انذسظح انعهًيح :

 ظايعح واعػ / كهيح اإلداسج وااللرصاد:        عُىاٌ انعًم

  /انعًم   :        هاذف

 28120080800:         انهاذف انُمال

  ahmedrazzaq@uowasit.edu.iq: اإلنكرشوَيانثشيذ 

 .أوالً : انًؤهالخ انعهًيح  

 انراسيخ ح ـــانكهي انعايعح انذسظح انعهًيح

 0288/ 4/ 80 كهيح اإلداسج وااللرصاد ظايعح واعػ  يذسط يغاعذ 
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  ً  .ًهاو االداسيح: ان شاَيا

 

  ً  : انًمشساخ انذساعيح انرى لًد ترذسيغها. شانصا

 حـــــانغُ   ادجـــــانً ىـــانمغ خ

 نغايح اآلٌ – 0284 يثادئ اإلحصاء  اإلحصاء    .8

 نغايح اآلٌ -0284 اإلحصاء انغكاَي  اإلحصاء    .0

 0288 -0286 يثادئ اإلحصاء  أداسج اإلعًال   .0

 نغايح اآلٌ - 0286 يثادئ اإلحصاء  لغى انًانيح وانًصشفيح   .4

 0288 تحىز عًهياخ / عًهي  اإلحصاء   .5

 0281 يثادئ االحصاء انًحاعثح  .6

 0281 يثادئ االحصاء االلرصاد  .8

 SPSS 0288تشَايط  االحصاء  .1

 

  ً  انري شاسن فيها.انعهًيح وانُذواخ انًؤذًشاخ : ساتعا

 انراسيخ كاٌانً ًىع الوشاركت ٌانعُىا خ

 الوؤتور الدولي للجوؼيت االحصائيت الؼراقيت 1

 

هغ ورقت بحث هشاركت  6116 الؼراق /بغداد 

 الوؤتور الدولي التاسغ لجاهؼت كربالء 6

 

هغ ورقت بحث هشاركت   6112 جاهؼت  كربالء 

 الوؤتور الدولي الثالث للتربيت 3

 

 6112 جاهؼت واسط حضىر

 الوؤتور الدولي للفٌىى واآلداب 4

 

 6112 جاهؼت واسط حضىر

 الوؤتور الدولي الثالث للتربيت 5

 

 6112 جاهؼت واسط حضىر

الوؤتور الدولي الثاًي للؼلىم اإلًساًيت /  6

 إيراى

 

بحث تيهشاركت هغ ورق  6112 ايراى / هشهد 

  ورش الؼول الٌدواث و الدوراث و والؼديد هي 

 

 انى –فرشج يٍ ان انعهح انىظيفح خ

  0281 – 0284 ظايعح واعػ / كهيح اإلداسج وااللرصاد  يذيش يكرة انعًيذ  8

 0288-0281 ظايعح واعػ / كهيح اإلداسج وااللرصاد  يغؤول شعثح االحصاء 0



  

 

 

 

 

 

 

  ً  .: األَشطح انعهًيح  خايغا

  85اكصش يٍ انعهًيح  وانذوساخ وانًؤذًشاخ شاسن تانعذيذ يٍ انُذواخ

  ً  انًُشىسج.انثحىز : عادعا

 انغُح يحم انُشش أعى انثحس خ

اعرعًال انطشائك انحصيُح نرمذيش يعانى االًَىرض االلرشاٌ نعذاول   .8

 انرىافك تىظىد خاليا شارج يع انرطثيك انعًهي

انكىخ نهعهىو االلرصاديح يعهح 

 واعػ إلداسيح/وا

0284 

تىظىد انميى انشارج نهرثايٍ يع اخرثاس نيفيٍ انًعذل  -zاخرثاس يماسَح   .0

 تاعرعًال انًحاكاج

انكىخ نهعهىو االلرصاديح يعهح 

 واعػ  واإلداسيح/

0286 

 ARCHلياط انرطايش في انغالعم انضيُيح انًانيح )ًَارض)  .0

&GARCH) 

 

 0288 يؤذًش ظايعح كشتالء

يشكهح عذو ذعاَظ انرثايٍ وانًماسَح تيٍ اخرثاس اوتشايٍ  )ذحهيم  .4

 انًحاكاج(واخرثاس اوتشايٍ انًعذل تاعرعًال 

يؤذًش انعًعيح انعشاليح نهعهىو 

 اإلحصائيح 

0288 

5.  Use of logistic regression to study the most 

important factors affecting the incidence of 

tuberculosis 

 

مادعيح نعهىو نهحاعىب يعهح ان

 وانشياظياخ

0281 

6.  USING DISCRIMINATORY ANALYSIS TO 

DETERMINE THE FACTORS AFFECTED EYE  

DIYALA JOURNAL 

OF PURE SCIENCES 

0281 

اعرعًال خىاسصييح ذعضئح انميى انًفشدج نًعانعح يشكهح انرعذد   .8

انخطي )عانيح االتعاد( نرحذيذ وذًيض انعىايم انًؤششج عهى ايشاض 

 انمهة 

 0288 يعهح انكىخ

1.  USING THE TIME SERIES TO IMPLEMENT 

THE ARIMA MODEL FOR PLANNING AND 

CONTROLLING SALES IN ECONOMIC 

ENTITIES. 

 0288 ايشاٌ/يشهذ

8.  DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE 

PROBLEM MULTICOLLINEARITY AND 

SEPARATION IN THE LOGISTIC 

REGRESSION MODEL FOR PATIENTS 

WITH ANEMIC 

ايشاٌ / يشهذ/ يؤذًش انعهىو 

 االَغاَيح انذوني انصاَي

0288 

ظُكيض واالَحذاس انخطي نًثيعاخ -انرُثؤ تاعرعًال غشيمري تىكظ  .82

 ششكح ديانى نهصُاعاخ انكهشتائيح

 0288 يعهح كهيح انكىخ االههيح

ئي وانًماسَح تيٍ تعط غشائك خصائص ذىصيع كىياساعىايي انصُا  .88

 ذمذيش يعهًاذه

 

يعهح كهيح االداسج وااللرصاد 

 /ظايعح تغذاد

0288 

ذطثيك عًهي الخرثاساخ حغٍ انًطاتمح في اخرياس انرىصيعاخ   .80

 االحرًانيح انًالئًح نهثياَاخ

 

 0288 ليذ انُشش

اعرعًال انًصفىفح انعثاتيح نرمذيش انميى انًفمىدج في ظذاول   .80

 انرىافك.

 0288 ليذ انُشش

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  ً  .وانرمذيشكرة انشكش : عاتعا

 ذاسيخ الوؤسست الواًحت انعىائض وانشهاداخ وخطاتاخ انرمذيش خ

6كتاب شكر وتقدير /  .1 ػويد الكليت + هجلس الوحافظت + ػضى  

 البرلواى

6114 

6/ كتاب شكر وتقدير  .6  6115 ػويد الكليت + هجلس الوحافظت 

6/ كتاب شكر وتقدير  .3 ػويد الكليت + هجلس الوحافظت + وزارة  

 التؼلين الؼالي

6116 

2/ كتاب شكر وتقدير  .4  6112 ػويد الكليت + رئيس الجاهؼت 

6كتاب شكر وتقدير /   .5  6112 ػويد الكليت + رئيس الجاهؼت 

4كتاب شكر وتقدير /  .6  6112 ػويد الكليت + رئيس الجاهؼت 

 

  ً  اخ .ــ:انهغ ذاععا

        انعشتيح      

      االَكهيضيح         


